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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

08/09/2020

اسم طالب التسجيل:

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ساندهوفر شتراسيه  68305 ،116مانهايم،
المانيا

08/09/2020

Date of

Roche Diagnostics GmbH
: Germany
Foreign Company

Applicant Name:

Sandhofer Strasse 116, 68305
Mannheim, Germany

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176464
1
1
176464

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

TAQMAN
من اجل البضائع/الخدمات التالية

كواشف التشخيص الكيميائية المستخدمة في البحث والعلوم؛
الكواشف التشخيصية الكيميائية لالستخدام العلمي؛
المستحضرات الكيميائية الحيوية لالستخدامات العلمية؛
المستحضرات البيولوجية المستخدمة في البحث والعلوم.

Goods/Services

Chemical diagnostic reagents for use in research
and science; Chemical diagnostic reagents for
scientific use; Biochemical preparations for
scientific purposes; Biological preparations for use
in research and science
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

21/10/2020

Applicant Name:

Formula One Licensing B.V.
: Netherlands
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

21/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.في.فورموال وان ليسينسينغ بي
هولندا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، ايه ايه روتردام3011 ،37 بيرسبلين
هولندا

Beursplein 37, 3011 AA
Rotterdam, The Netherlands

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176584
1
1
176584

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

F1
Goods/Services

Chemicals for use in industry, science and photography, as
well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed
artificial resins, unprocessed plastics; fire extinguishing and
fire prevention compositions; tempering and soldering
preparations; substances for tanning; adhesives for use in
industry; putties and other paste fillers; compost, manures,
fertilizers; biological preparations for use in industry and
science; acetate esters; antifreeze; brake fluids; chemical
additives for fuel treatment; chemical additives for fuel;
chemical additives for lubricants; chemical additives for
propellants; chemical additives; chemical preparations for
the disposal of fuel products; chemical products for
absorbing; chemical products from petroleum, polyolefins,
polypropylene, and polyethylene; chemical solvents;
chemicals for use in oil drilling processes; chemicals for use
in oil refining industry; chemicals products for the treatment,
purification and decontamination of gases; coolant fluids;
decontaminants for fuels; de-icers; detergent additives for
fuels; degreasing agents; detergents for fuels; detergents for
industrial use; dispersants of petroleum products; ethyl
acetate; fatty acid-based fuel conditioners; fire-extinguishing
compositions; fuel economising compositions; fuel injection
cleaner chemical additive; fuel saving preparations;
hydraulic fluids; hydrocarbons; naphthalene; octane booster
fuel chemical additive; olefins; polyethylene; solvents for
industrial use; tempering and soldering preparations;
transmission fluids; transmission oil; unprocessed synthetic
resins; photographic films [unexposed]; photographic paper;
chemicals for use in photography; chemical preparations and
materials for film, photography, and printing; chemical and
organic compositions for use in the manufacture of food and
beverages

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مواد كيميائية لالستخدام في الصناعة والعلوم والتصوير الفوتوغرافي وكذلك
في الزراعة والبستنه والحراجة؛ راتنجات اصطناعية غير معالجة وبالستيك
غير معالج؛ مركبات مكافحة الحرائق ومنع الحرائق؛ مستحضرات سقي
ولحام المعادن؛ مواد للدباغة؛ مواد الصقة لالستعمال في الصناعة؛ المعاجين
وغيرها من معجون الحشو؛ السماد الطبيعي واألسمدة والمخصبات؛
المستحضرات البيولوجي ة لالستخدام في الصناعة والعلوم؛ االسترات؛ سوائل
منع التجمد؛ زيوت المكابح؛ المضافات الكيميائية لمعالجة الوقود؛ المواد
الكيماوية المضافة للوقود؛ المواد الكيميائية المضافة للمزلقات؛ المضافات
الكيماوية للوقود؛ المضافات الكيماوية؛ مستحضرات كيميائية للتخلص من
منتجات الوقود؛ منتجات كيميائية لالمتصاص؛ المنتجات الكيماوية من
البترول والبولي اوليفين والبولي بروبلين والبولي ايثيلين؛ مذيبات كيميائية؛
المواد الكيميائية المستخدمة في عمليات التنقيب عن النفط؛ الكيماويات
المستخدمة في صناعة تكرير النفط؛ منتجات كيماوية لمعالجة وتنقية الغازات
وتطهيرها من التلوث؛ سوائل المبرد؛ مطهرات للوقود؛ مانعات تكون الجليد؛
المنظفات المضافة للوقود؛ مواد إزالة الشحوم؛ منظفات الوقود؛ منظفات
لالستخدام الصناعي؛ مشتتات المنتجات البترولية؛ إيثيل األسيتات؛ مكيفات
الوقود التي أساسها األحماض الدهنية؛ تركيبات إطفاء الحريق؛ التركيبات
الموفرة للوقود؛ مضافات كيميائية لمنظف حقن الوقود ؛ مستحضرات
االقتصاد في استهالك الوقود؛ السوائل الهيدروليكية؛ الهيدروكربونات؛
نفثالين؛ المضافات الكيميائية المعززة لوقود األوكتان؛ االولفينات (مواد
كيميائية)؛ بولي اثيلين؛ مذيبات لالستخدام في الصناعة؛ مستحضرات سقي
ولحام المعادن؛ سوائل نقل الحركة؛ زيوت ناقالت الحركة؛ الراتنجات
الصناعية غير المعالجة؛ أفالم فوتوغرافية [غير مكشوفة]؛ ورق
فوتوغرافي؛ كيماويات لالستخدام في التصوير الفوتوغرافي؛ المستحضرات
والمواد الكيماوية لألفالم والتصوير الفوتوغرافي والطباعة؛ التركيبات
الكيميائية والعضوية الستخدامها في تصنيع األغذية والمشروبات
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Date of

21/01/2021

Applicant Name:

Matex Construction
Chemicals Manufacturing
L.L.C
: United Arab Emirates
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

21/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة ماتكس لصناعة المواد الكيماوية
م.م.ذ.الغراض البناء ش

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

: جنسية الطالب

P. O. Box: 29585, Warehouse
 مستودع رقم،29585 صندوق بريد رقم
No. 11, Bur Dubai, Jebel Ali
، جبل علي الصناعية االولى، بر دبي،11
First Industry, Street No. 42,
 اإلمارات العربية-  دبي،42 شارع رقم
Dubai – United Arab Emirates
المتحدة
Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
921100  ب. ص، شارع مكة،104 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن11192 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176539
1
1
176539

Goods/Services

Acrylic resins, unprocessed; Adhesives for
industrial purposes; Adhesives for paperhanging;
Adhesives for wall tiles; Artificial resins,
unprocessed; Cement for mending broken articles;
Cement preservatives, except paints and oils;
Chemicals (Industrial-); Concrete preservatives,
except paints and oils; Concrete-aeration
chemicals; Damp proofing preparations, except
paints, for masonry; Epoxy resins, unprocessed;
Hardening substances (Limestone-); Preservatives
(Brickwork-), except paints and oils; Preservatives
(Masonry-), except paints and oils; Resins
(Synthetic-), unprocessed; Wallpaper (Adhesives
for-); Waterproofing chemicals (Cement- —),
except paints.

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، لواصق الغراض صناعية،رانتجات اكريلية غير معالجة
 رانتجات، لواصق لبالط الجدران،لواصق لورق الجدران
، لواصق إلصالح المواد المكسورة،اصطناعية غير معالجة
 كيماويات،مواد حافظة لالسمنت عدا الدهانات والزيوت
، مواد حافظة للخرسانة عدا الدهانات والزيوت،صناعية
 مستحضرات مانعة لتكون الرطوبة،كيماويات لتهوية الخرسانة
 مواد، رانتجات إبوكسية غير معالجة،في المباني عدا الدهانات
 مواد حافظة للمباني االجرية عدا الدهانات،لتقسية حجر الجير
 رانتجات، مواد حافظة للبناء عدا الدهانات والزيوت،والزيوت
 كيماويات، لواصق لورق الجدران،إصطناعية غير معالجة
.لجعل االسمنت مانع لتسرب الماء عدا الدهانات

6

Date of

27/01/2021

Applicant Name:

Sahara International
Petrochemical Company
: Saudi Arabia
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

27/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

:اسم طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

Al Hada Distract- King Saud
ب. ص-  طريق الملك سعود-حي الهدا
Road – P.O. Box 130 Al
31952  الخبر130
Khobar 31952
Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
921100  ب. ص، شارع مكة،104 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن11192 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176533
1
1
176533

Goods/Services

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Basic Chemical which are used to produce another
downstream chemical, which are used in different
functions such as plastic, coating, another
Pharmaceuticals and used in industry (except
fungicides, herbicides, insecticides and
parasiticides); unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; fire extinguishing and fire
prevention compositions; tempering and soldering
preparations; substances for tanning animal skins
and hides; adhesives for use in industry; putties
and paste fillers for automobile body repair;
compost, manures, fertilizers; biological
preparations for use in industry and science (other
than for medical or veterinary purposes).

مواد كيميائية أساسية تستخدم في إنتاج مواد كيميائية أخرى
معالجة والتي تستخدم بمجاالت مختلفة مثل البالستيك والطالء
والمستحضرات الصيدالنية األخرى وفي الصناعة (باستثناء
مبيدات الفطريات ومبيدات األعشاب الضارة ومبيدات الحشرات
 راتنجات اصطناعية غير معالجة ومواد بالستيكية،)والطفيليات
، تركيبات إطفاء الحريق والوقاية من الحرائق،غير معالجة
 مواد دباغة جلود الحيوانات،مستحضرات التقسية واللحام
، مواد الصقة لالستخدام في الصناعة،والجلود الغير مدبوغة
 السماد واألسمدة،معاجين ومواد حشو إلصالح هياكل السيارات
 المستحضرات البيولوجية لالستخدام في،العضوية واألسمدة
.)الصناعة والعلوم (بخالف الغايات الطبية أو البيطرية

________________________________________
Special condition : Claiming yellow & its' shades,
navy and white colors.

_______________________________________
مع المطالبة بااللوان االصفر ودرجاته: اشتراطات خاصة
.والنيلي واالبيض
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

02/02/2021

اسم طالب التسجيل:

أزيليس كوربوريت سيرفيسيز
بلجيكا
شركة اجنبية

Azelis Corporate Services
: Belgium
Foreign Company

بوسثوفبروغ  12بص  2600 ،6أنتويرب،
بلجيكا

Posthofbrug 12 bus 6, 2600
Antwerpen, Belgium

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

02/02/2021

Date of
Applicant Name:

Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176596
1
1
176596

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

AZELIS
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المواد الكيميائية المستخدمة في الصناعة وبالتحديد المواد
المضافة الستخدامها في صناعة مستحضرات التجميل
واألحبار والطالء والمواد الالصقة ومانعات التسرب واللدائن
والدهانات والورنيش وزيوت التشحيم (المزلقات) وسوائل
تشغيل المعادن والمكثفات والمطاط الصناعي والسيليكا وأسود
الكربون والمواد الملونة والبالستيك واألصباغ ومنتجات
التبييض وعوامل التليين وراتنجات الفلوروكربون ومثبطات
اللهب وحاصرات البقع ومنتجات العزل المائي وعوامل
التشتيت وعوامل الترطيب وعوامل التنظيف والمنتجات
المضادة للرغوة والنشويات والمنتجات الغذائية والطعام
والشموع ومنتجات معطرات الجو ومنتجات التنظيف ومنتجات
الغسيل ومنتجات غسل الصحون والصابون والمقشرات
والمرطبات والصابون المطهر والهالم (الجل) للنظافة
الشخصية والعطور لالستخدام الشخصي ومعاجين األسنان
ومنتجات نظافة الفم ومنتجات العناية بالبشرة ومنتجات العناية
بالشعر ومنتجات العناية بالجسم والمنتجات الصيدالنية وسواغ
(وسيط) المغذيات ومنتجات العناية بالجروح والسواغات
(وسيط) الصيدالنية الفموية واألدوية البيطرية ومنتجات وقاية
النبات ومنتجات حماية المحاصيل ومنتجات التحكم في النطاق
ومنتجات مراقبة المراعي ومنتجات مكافحة األعشاب الضارة
ومنتجات مكافحة ناقالت األمراض واألسمدة ومبيدات اآلفات
ومبيدات الفطريات ومبيدات الحشرات ومبيدات األعشاب
الضارة ومبيدات الطحالب ومنتجات مكافحة البعوض ومنتجات
طالء البذور ،الكيماويات المستخدمة في الصناعة وبالتحديد
مركبات وسيطة لمنتجي األدوية والمواد الكيميائية الدقيقة،
المواد الكيميائية المستخدمة في الصناعة وبالتحديد عوامل
التبلور ومخفضات االحتكاك وعوامل إزالة االستحالب
والمبيدات الحيوية والمذيبات والمواد الكيميائية للتحكم في
الطين وعوامل الرغوة ومثبطات التآكل والمواد المضافة

Goods/Services

Chemicals used in industry, namely additives for
use in the manufacture of cosmetics, inks, coatings,
adhesives, sealants, elastomers, paints, varnishes,
lubricants, metal working fluid, thickeners,
synthetic rubber, silica, carbon black, pigments,
plastic, dyes, bleaching products, softening agents,
fluorocarbon resins, flame retardants, stain
blockers, waterproofing products, dispersing
agents, wetting agents, scouring agents, antifoaming products, starches, nutritional products,
food, candles, air freshening products, cleaning
products, laundry products, dishwashing products,
soaps, scrubs, moisturizers, disinfectant soaps and
gels for personal hygiene, fragrances for personal
use, toothpastes, oral hygiene products, skin care
products, hair care products, body care products,
pharmaceutical products, nutraceutical excipients,
wound care products, oral pharmaceutical
excipients, veterinary medicine, plant protection
products, crop protection products, range control
products, pasture control products, weed control
products, vector control products, fertilizers,
pesticides, fungicides, insecticides, herbicides,
algaecides, mosquito control products, seed coating
products; Chemicals used in industry, namely
synthesis intermediates for pharmaceutical and fine
chemical producers; Chemicals used in industry,
namely gelling agents, friction reducers,
demulsifying agents, biocides, solvents, clay
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control chemicals, foaming agents, corrosion
inhibitors, cementing additives, surfactants, iron
control adjuvants, topical pharma excipients;
Chemicals used in industry, namely additives for
use as food flavoring, animal feed additives, antislip floor coatings, roof coatings, adhesive
cements, adhesive sealants, all purpose cleaning
preparations, all purpose lubricants, automotive
greases, general purpose grease, metalworking
fluid; Chemicals used in science, namely synthesis
intermediates for pharmaceutical products,
veterinary products, fine chemicals; organic and
inorganic base chemicals, fine chemicals; chemical
additives for lubricants; fertilisers; phosphates for
use in agriculture, horticulture and forestry;
sulphur; trace elements for use in agriculture and
horticulture; catalysts for chemical synthesis;
chemicals for use in the manufacture of exfoilants
and abrasives; chemical stabilisers; chemical fluids
for use in metal working; salts for industrial
purposes; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; additives for use in plastics; fire
extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances;
adhesives for industrial purposes; emollients;
emulsifiers; rheology modifiers; silicones;
solutions, inhibitors, diluents, masking agents,
wetting agents and thickening agents, all functional
and performance-oriented chemicals for use in
industry; preservatives for pharmaceutical
preparations; amino acids for industrial purposes;
silicone rubber elastomers; enzymes for the food
industry; modified starches; raw proteins for use in
the industry; artificial sweeteners; industrial and
processed minerals; butyl acetate; stearic acid;
magnesium oxide; peroxides; silicates for use in
industry; talc for use in paints; coatings [chemical]
for the preparation and renovation of floor
coverings [other than paints and oils]; coatings
[chemical] for waterproofing [other than paints and
oils]; coatings [chemical] for weatherproofing
[other than paints and oils]; raw plastics in the form
of granules.

لألسمنت والمواد الخافضة للتوتر السطحي ومساعدات التحكم
 المواد،في الحديد والسواغات (وسيط) الدوائية الموضعية
الكيميائية المستخدمة في الصناعة وبالتحديد المواد المضافة
لالستخدام كمنكهات غذائية ومضافات األعالف الحيوانية
وطالءات األرضيات المضادة لالنزالق وطالء األسقف
واألسمنت الالصق ومانعات التسرب الالصقة ومستحضرات
التنظيف لجميع الغايات ومواد التشحيم لجميع الغايات وشحوم
السيارات والشحوم لألغراض (للغايات) العامة وسوائل
 المواد الكيميائية المستخدمة في العلوم،األشغال المعدنية
وبالتحديد المواد الوسيطة االصطناعية للمنتجات الصيدالنية
 المواد الكيميائية،والمنتجات البيطرية والمواد الكيميائية الدقيقة
 مضافات،العضوية وغير العضوية والمواد الكيميائية الدقيقة
 الفوسفات، اسمدة،)كيميائية لزيوت التشحيم (المزلقات
 عناصر، الكبريت،لالستخدام في الزراعة والبستنة والغابات
 مواد محفزة للتخليق،نادرة لالستخدام في الزراعة والبستنة
 مواد كيماوية لالستخدام في تصنيع مواد التقشير،الكيماوي
 موائع كيماوية، مواد تثبيت كيماوية،والمواد الكاشطة
، أمالح لألغراض الصناعية،لالستخدام في األشغال المعدنية
،راتنجات اصطناعية غير معالجة ومواد بالستيكية غير معالجة
 تركيبات إلخماد،مواد مضافة لالستخدام في المواد البالستيكية
 مواد كيماوية لحفظ، مستحضرات ري ولحام المعادن،الحريق
 مواد الصقة لألغراض، مواد إكساب سُمرة،األغذية
 مواد تعديل، مواد استحالب، مواد مرطبة،الصناعية
 محاليل و، مواد سيليكون،)الريولوجية (خصائص االنسيابية
مواد تثبيط و مواد تخفيف و عوامل إخفاء و عوامل ترطيب
وعوامل تثقيل كثافة و كافة المواد الكيماوية الوظيفية والمرتبطة
 مواد حافظة،باستخدام محدد لالستخدام في الصناعة
 أحماض أمينية لألغراض،للمستحضرات الصيدالنية
 إنزيمات لصناعة، مواد لدنة مطاطة من السيليكون،الصناعية
 بروتينات خام لالستخدام في، مواد نشوية معدلة،األطعمة
، مواد معدنية صناعية ومعالجة، مواد تحلية صناعية،الصناعة
، أكسيد الماغنسيوم، حمض ستياريك،بيوتيل أسيتات
 تلك لالستخدام، سيليكات لالستخدام في الصناعة،بيروكسيدات
 طالءات كيماوية لتحضير وتجديد أغطية،في الدهانات
 طالءات كيماوية،]األرضيات [بخالف الدهانات والزيوت
 طالءات كيماوية،]لعزل الماء [بخالف الدهانات والزيوت
،]للحماية من آثار الطقس والرياح [بخالف الدهانات والزيوت
.مواد بالستيكية خام في صورة حبيبات

9

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

25/02/2021

اسم طالب التسجيل:

يو بي ال كوربوريشن ليمتد
موريشيوس
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

25/02/2021

Date of

UPL Corporation Limited
: Mauritius
Foreign Company

Applicant Name:

5TH FLOOR, NEWPORT
الطابق الخامس ،نيوبورت بلدينغ ،لويس
BUILDING, LOUIS
باستور ستريت ،بورت لويس ،موريشيوس
PASTEUR STREET, PORT
LOUIS, MAURITIUS
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176530
1
1
176530

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Foltron
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المستحضرات الحيوية ومغذيات التربة والنباتات.

Goods/Services

Biologicals and soil and plant nutrition.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

25/02/2021

اسم طالب التسجيل:

يو بي ال كوربوريشن ليمتد
موريشيوس
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

25/02/2021

Date of

UPL Corporation Limited
: Mauritius
Foreign Company

Applicant Name:

5TH FLOOR, NEWPORT
الطابق الخامس ،نيوبورت بلدينغ ،لويس
BUILDING, LOUIS
باستور ستريت ،بورت لويس ،موريشيوس
PASTEUR STREET, PORT
LOUIS, MAURITIUS
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176527
1
1
176527

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Pilatus
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المستحضرات الحيوية ومغذيات التربة والنباتات.

Goods/Services

Biologicals and soil and plant nutrition.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

14/04/2021

اسم طالب التسجيل:

الورقه الزرقاء الزراعيه لالسمده والمبيدات

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م
عمان/العبدلي
جمال عبدالعزيز علي
11820عمان/العبدلي
176619

من اجل البضائع/الخدمات التالية

االسمده

14/04/2021

Date of

Blueleaf Agri for fertilizers
and pesticides
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

amman/al abdali
الغوله ص.ب- 420

الصنف

1

jamal abedalziz ali alghouleh
P.O.Box420- 11820 amman/al
abdali
Class
176619
1

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

fertilizer
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

30/05/2021

Applicant Name:

GENERAL MOTORS LLC
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

30/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

جينيرال موترز ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

300 Renaissance Center, City
 سيتي اوف، رينيسانس سنتر300
of Detroit, State of Michigan
3000-48265  والية ميتشيغان،ديترويت
48265-3000
- Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176618
1
1
176618

Goods/Services

Chemicals for automotive care and maintenance;
industrial adhesives; adhesive cement; refrigerant
gases; antifreeze; coolants for vehicle engines; stain
repellants for fabrics; hydraulic fluids including
brake fluid, transmission fluids, power steering
fluids, clutch fluids; chemical additives for motor
fuels; chemical additives for motor oils; detergent
additives to gasoline; anti-knocking substances for
internal combustion engines; engine decarburizing
chemicals; fuel saving preparations; anti-boil
preparations for engine coolants; windshield washer
solvent; automotive tire inflator sealers; automotive
cooling system rust inhibitors; automobile cooling
system leak sealants; automobile gasket cement;
chemical engine treatment preparations and additives
for gasoline and diesel fuels; chemical automotive
fuel system cleaners; chemical automotive engine
cleaners; rubber cement for repairing pneumatic
tires, tire sealing compounds; tire puncture sealant;
brake lubricants.
________________________________________Pri
ority claim: Claim Country : BR
Claim No : 921633572
Claim Date : 2020-12-17

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

كيماويات للعناية بالسيارات وصيانتها؛ المواد الالصقة
الصناعي؛ االسمنت الالصق؛ غازات التبريد؛ سوائل منع
التجمد؛ مبردات محركات المركبات؛ مواد مزيلة للبقع عن
االنسجة؛ السوائل الهيدروليكية بما في ذلك سوائل المكابح
وسوائل نقل الحركة وسوائل توجيه المقود وسوائل قضبان
التعشيق؛ مضافات كيميائية لوقود السيارات؛ مضافات
كيميائية لزيوت المحركات؛ المنظفات المضافة إلى البنزين؛
مواد مضادة للطرق لمحركات االحتراق الداخلي؛ المواد
الكيميائية إلزالة الكربون من المحركات؛ مستحضرات
االقتصاد في استهالك الوقود؛ مستحضرات منع الغليان
لمبردات المحركات؛ محلول غسيل الزجاج األمامي؛ بخاخ
لنفخ إطارات السيارات وسد الثقوب الصغيرة؛ مثبطات الصدأ
لنظام تبريد السيارات؛ مانعات التسرب لنظام تبريد
السيارات؛ اسمنت السد للسيارات؛ مستحضرات ومضافات
معالجة المحركات الكيميائية للبنزين ووقود الديزل؛ منظفات
نظام وقود السيارات الكيميائي؛ منظفات محركات السيارات
الكيميائية؛ االسمنت المطاطي إلصالح اإلطارات الهوائية
ومواد سد وإغالق العجالت؛ مواد سد الثقوب في اإلطارات؛
.زيوت تشحيم المكابح
_____________________________________
BR : بلد االدعاء:__االدعاء بحق االولوية
921633572 : رقم االدعاء
17-12-2020 : تاريخ االدعاء
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Date of

04/07/2016

Applicant Name:

Tinol Paints International
Co.SAL
: Lebanon
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Verdun Str., Jammal Bldg.
P.O.Box 4895 Beirut, Lebanon

04/07/2016

: تاريخ ايداع الطلب

.ل.م.شركة دهانات تينول الدولية ش

:اسم طالب التسجيل

لبنان
شركة اجنبية
- 4895 ب. ص، بناية جمال،شارع فردان
 لبنان، مدينة بيروت،11

SABA & CO
سابا وشركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
 شارع االمير56 11184 -840553ب.ص
PROPERTY P.O.Box840553 الشميساني االردن,شاكر بن زيد
11184 56, PRINCE SHAKER
BIN ZAID ST.,SHEMISSANI
Class
الصنف
176631
2
2
176631

Goods/Services

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
deterioration of wood; coloring matters and
dyestuffs; mordants.

الدهانات والورنيش طالء اللك ؛ المواد الواقية من تلف الخشب؛
مواد الدهان واالصباغ مواد تثبيت االلوان

________________________________________
Disclaimer : the registration of this trademark does
not give the owners the exclusive right to use the
word "paint " whenever appearing differently or
separately from the mark

______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق: _التنازل
" عندما تظهر بشكل مختلف او بمعزلpaint" باستعمال الكلمة
عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب :

06/12/2020

اسم طالب التسجيل:

داو اس إي
المانيا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

روسدورفر ستر 64372 ،50.اوبر-
رامشتات ،ألمانيا

06/12/2020

Date of

DAW SE
: Germany
Foreign Company

Applicant Name:

Rossdorfer Str.50, 64372 OberRamstadt, Germany

Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176538
2
2
176538

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

CAPAROL
من اجل البضائع/الخدمات التالية

الدهانات والورنيشات واللك (طالء حافظ شفاف المع) والطالء
والتزجيج (إعطاء مظهر زجاجي) والمواد الحافظة ضد الصدأ،
دهانات األساس ،ملونات وصبغات ومعاجين صبغ ومواد تثبيت
األلوان ،مكثفات الطالء ،مثبتات الدهانات ،مواد مجففة
للدهانات ،راتنجات طبيعية خام ،مستحضرات التخفيف والربط
للدهانات واللك (طالء حافظ شفاف المع) ،مذيبات لتخفيف
الدهانات ،مستحضرات لحفظ األخشاب ومواد تثبيت ألوان
الخشب وزيوت حفظ األخشاب ،الدهانات وبما في ذلك الدهانات
الهيكلية ،دهانات مبيد للجراثيم و/أو فطريات ،مستحضرات
مضادة للتآكل ،مستحضرات وقائية للمعادن ،المعادن على شكل
رقائق ومسحوق للرسامين ومهندسي الديكور والطابعات
والفنانين.

Goods/Services

Paints, varnishes, lacquers, glazes, coatings,
preservatives against rust; primers; colorants,
;dyestuffs, dye pastes, mordants; paint thickeners
fixatives for paints; siccatives for paints; raw
natural resins; thinning and binding preparations
for paints and lacquers; solvents for thinning
paints; preparations for preserving wood, wood
mordants and wood preserving oils; paints,
including structuring paints; bactericidal and/or
;fungicidal paints; anti-corrosion preparations
protective preparations for metals; metals in foil
and powder form for painters, decorators, printers
and artists.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

30/05/2021

Applicant Name:

GENERAL MOTORS LLC
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

30/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

جينيرال موترز ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

300 Renaissance Center, City
 سيتي اوف، رينيسانس سنتر300
of Detroit, State of Michigan
3000-48265  والية ميتشيغان،ديترويت
48265-3000
- Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176629
2
2
176629

Goods/Services

Anti-rust grease for motor vehicles; paints,
undercoatings for vehicle chassis; anti-corrosive
preparations, anti-tarnishing preparations for
metals, vehicle exterior and interior protective
preparations and other protective coatings,
corrosion-inhibiting coating sold as a component
ingredient of brake rotors for land vehicles, tire
dressing; automotive enamels; automotive paints;
automotive undercoat compounds.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : BR
Claim No : 921633793
Claim Date : 2020-12-17

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

شحم مضاد للصدأ للسيارات؛ الدهانات وطالء سفلي لهيكل
المركبات؛ المستحضرات المضادة للتآكل والمستحضرات
المكافحة للتلوث للمعادن ومستحضرات الحماية الخارجية
والداخلية للمركبة وغيرها من الطالءات الواقية وطالء مانع
للتآكل يُباع كعنصر مكون لدوارات الفرامل للمركبات األرضية
ولتلبيس اإلطارات؛ مينا السيارات؛ دهانات السيارات؛ مركبات
.الطالء السفلي للسيارات
______________________________________
BR : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
921633793 : رقم االدعاء
17-12-2020 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

17/05/2020

اسم طالب التسجيل:

اميريكان كوزمتيكس كيميا انونيم شركيتي

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

تركيا
شركة اجنبية

17/05/2020

Date of

AMERICAN COSMETICS
KIMYA ANONIM ŞIRKETI
: Turkey
Foreign Company

Applicant Name:

AKÇABURGAZ MAH. 3073.
اكتشابورجاز ماه .3073 .اس كيه .نمرة5:
SK. NO: 5 İÇ KAPI NO: 1.
اتش كابي نمرة .1ايسانيورت ،إسطنبول،
ESENYURT,
تركيا
ISTANBUL,TURKEY
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176392
3
3
176392

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

مستحضرات التجميل للعناية بالبشرة ،تحديدا :الكريمات
واللوشن والجل والعطور؛ الروائح العطرية تحديدا :الكولونيا
ومستحضرات ما بعد الحالقة؛ اللوشن بشكل عام تحديدا، :
لوشن ما بعد الحالقة ولوشن الوجه ولوشن الجسم المعطر
ولوشن التنظيف ولوشن ترطيب البشرة؛ لوشن البشرة؛ كريمات
التغذية ،تحديدا :كريمات الجسم المغذية وكريمات ترطيب
البشرة والكريمات المضادة للشيخوخة؛ مستحضرات العناية
بالشعر ومستحضرات تصفيف الشعر ،تحديدا :الشامبو
ومستحضرات التنعيم وبخاخ وجل تثبيت تسريحة الشعر؛
صابون البشرة؛ منظفات الجسم

Cosmetic preparations for skin care namely,
creams, lotions, gels, perfume; fragrances, namely,
colognes and aftershave; common lotions, namely,
after-shave lotions, face lotions, fragranced body
lotions, cleansing lotions and skin moisturizing
lotions; skin lotion; nourishing creams, namely,
nourishing body creams, skin moisturizing creams
and anti-aging creams; hair care and hair styling
preparations, namely, shampoos, conditioners,
finishing spray and gels; skin soaps; body
cleansers.

_______________________________________
اشتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون
باأللوان األزرق الغامق والبنفسجي والزهري وذلك بموجب
النموذج المودع مع الطلب.

________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in dark blue, purple and pink
colors according to the print filed with the
application.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

17/05/2020

اسم طالب التسجيل:

اميريكان كوزمتيكس كيميا انونيم شركيتي

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

تركيا
شركة اجنبية

17/05/2020

Date of

AMERICAN COSMETICS
KIMYA ANONIM IRKETI
: Turkey
Foreign Company

Applicant Name:

AKCABURGAZ MAH. 3073.
اكتشابورجاز ماه .3073 .اس كيه .نمرة5:
SK. NO: 5 ?C KAPI NO: 1.
اتش كابي نمرة .1ايسانيورت ،إسطنبول،
ESENYURT, ISTANBUL,
تركيا
TURKEY
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176546
3
3
176546

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات التجميل للعناية بالبشرة ،تحديدا :الكريمات
واللوشن والجل والعطور؛ الروائح العطرية تحديدا :الكولونيا
ومستحضرات ما بعد الحالقة؛ اللوشن بشكل عام تحديدا، :
لوشن ما بعد الحالقة ولوشن الوجه ولوشن الجسم المعطر
ولوشن التنظيف ولوشن ترطيب البشرة؛ لوشن البشرة؛ كريمات
التغ ذية ،تحديدا :كريمات الجسم المغذية وكريمات ترطيب
البشرة والكريمات المضادة للشيخوخة؛ مستحضرات العناية
بالشعر ومستحضرات تصفيف الشعر ،تحديدا :الشامبو
ومستحضرات التنعيم وبخاخ وجل تثبيت تسريحة الشعر؛
صابون البشرة؛ منظفات الجسم

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Cosmetic preparations for skin care namely,
creams, lotions, gels, perfume; fragrances, namely,
colognes and aftershave; common lotions, namely,
after-shave lotions, face lotions, fragranced body
lotions, cleansing lotions and skin moisturizing
lotions; skin lotion; nourishing creams, namely,
nourishing body creams, skin moisturizing creams
and anti-aging creams; hair care and hair styling
preparations, namely, shampoos, conditioners,
finishing spray and gels; skin soaps; body
cleansers.
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تاريخ ايداع الطلب :

20/12/2020

اسم طالب التسجيل:

تيوكسان اس.ايه
سويسرا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 105رو دو ليون 1203 ،جنيف ،سويسرا

20/12/2020

Date of

TEOXANE S.A
: Switzerland
Foreign Company

Applicant Name:

105 rue de Lyon, 1203 Geneva,
Switzerland

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176486
3
3
176486

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

TEOXANE
من اجل البضائع/الخدمات التالية

منتجات التجميل على شكل كريمات وحليب وزيوت ومستحلبات
وسوائل وغسول للوجه والجسم والشعر واليدين؛ كريمات العناية
لمكافحة التجاعيد؛ كريمات مقاومة بوادر الشيخوخة
لالستخدامات التجميلية؛ أقنعة العناية بالوجه؛ أقنعة إزالة
التجاعيد؛ المستحضرات غير الطبية للعناية بالبشرة والجسم
والوجه؛ الكريمات النهارية؛ الكريمات الليلية؛ كريمات الوقاية
من أشعة الشمس لالستخدامات التجميلية؛ كريمات شد المنطقة
المحيطة بالعين لالستخدامات التجميلية؛ العطور؛ المنتجات
المعطرة؛ المستحضرات التجميلية للعناية بالبشرة ومعالجتها،
تحديدا :كريمات وغسوالت وجل وعطور ومستحضرات الفرك
غير العالجية للوجه والجسم؛ منتجات الماكياج للجسم والوجه،
وتحديدا ً مزيالت المكياج ومصححات للبشرة ذات تغطية واحمر
الشفاه وكريمات األساس ومستحضرات تظليل الجفون؛
مستحضرات الغسيل والتفتيح وتحديدا ً كريمات تصبغ الجلد
والعالجات غير الدوائية وكريمات إزالة الشوائب؛ مستحضرات
التنظيف والتلميع والصقل والكشط وتحديدً الكريمات المرطبة
والمضادة للتجاعيد وعالج التقشير وبلسم للترطيب العميق
وجهاز التنظيف؛ األصباغ التجميلية وغسول الفم؛ الصابون؛
مستحضرات مقاومة بوادر الشيخوخة للعناية بالبشرة

Goods/Services

Cosmetic products in the form of cream, milk, oil,
emulsion, fluid, lotion for face, body, hair and
hands; anti-wrinkle care creams; anti-ageing
creams for cosmetic use; face care masks; antiwrinkle masks; non-medical preparations for skin,
body and face care; day cream; night cream; sun
protection creams for cosmetic use; eye contour
;firming cream for cosmetic use ; perfumes
perfumery products; cosmetic preparations for the
care and treatment of the skin, namely, creams,
lotions, gels, perfume, non-medicated scrubs for
face and body ; make-up products for the body and
face, namely make-up removers, covering
complexion corrector, lipsticks, foundation, eye
shadow; preparation for washing and bleaching
namely skin pigmentation creams and non;medicated treatments, creams against blemishes
preparations for cleaning, polishing, scouring and
abrading namely moisturizing and anti-wrinkles
creams, peeling treatment, deep repair balm, clean
;device; cosmetic dyes and mouthwashes; soaps
anti-ageing preparations for skin care
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

24/12/2020

اسم طالب التسجيل:

نيكستجين بيوتي جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

NextGen Beauty GmbH
: Germany
Foreign Company

ام ليمسبارك  65843 ،2سولزباخ ،ألمانيا

Am Limespark 2, 65843
Sulzbach, Germany

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

24/12/2020

Date of
Applicant Name:

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176473
3
3
176473

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

ZEENA
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات التجميل؛ المواد العطرية؛ مستحضرات تجميلية
للزينة؛ مستحضرات التجميل للعناية بالجمال؛ مستحضرات
التسمير الذاتي للوجه والجسم (الجل و الكريمات واللوشن)؛
مستحضرات العناية بالشعر وصبغ الشعر ومستحضرات تلوين
الشعر ومستحضرات تصفيف الشعر؛ الصابون؛ ماء الزينة
المعطر؛ المستحضرات العطرية؛ ماء الكولونيا العطري؛
منظفات البشرة؛ مزيالت المكياج؛ مستحضرات األساس
للمكياج؛ طالء تلميع أظافر؛ مستحضرات العناية باألظافر؛
أساسات لطالء األظافر؛ مقويات أظافر؛ األظافر الصناعية
لالستخدامات التجميلية؛ المواد الالصقة لتثبيت أظافر اليد
االصطناعية؛ ملصقات األشكال الفنية لألظافر؛ المستحضرات
التجميلية لتجفيف األظافر؛ كريمات اليدين؛ أوشام مؤقتة
ألغراض تجميلية؛ الرموش الصناعية ووصالت الشعر للغايات
التجميلية؛ مزيالت طالء الظافر.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء 018265433 :
تاريخ االدعاء 02-07-2020 :

Goods/Services

;Cosmetics; Perfumery; Decorative cosmetics
Beauty care cosmetics; Self-tanning preparations
for the face and body (gels, creams, lotions); Hair
care, hair colouring, hair tinting, hair-styling
;preparations; Soap; Toilet water; Eau de parfum
Eau de Cologne; Skin cleansers; Make-up
removers; Make up foundations; Nail varnish; Nail
care preparations; Nail polish base coat; Nail
strengtheners; Artificial nails for cosmetic
purposes; Adhesives for affixing artificial
fingernails; Nail art stickers; Cosmetic
;preparations for nail drying; Hand creams
Temporary tattoos for cosmetic purposes; False
eyelashes and hair extensions for cosmetic
purposes; Nail varnish removers.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018265433
Claim Date : 2020-07-02
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Date of

24/12/2020

Applicant Name:

Stafford-miller (Ireland)
Limited
: Ireland
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

24/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

ميلر (ايرالند) ليمتد-ستافورد

:اسم طالب التسجيل

ايرلندا
شركة اجنبية

Clocherane, Youghal Road,
. كو، دونغارفان، يوغال رود،كلوكيرين
Dungarvan, Co. Waterford
 ايرلندا،ووترفورد
Ireland
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176466
3
3
176466

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

SENSODYNE NOURISH
Goods/Services

Dentifrices, mouthwashes and breath fresheners;
oral care preparations, dental gels, tooth polishing
preparations, tooth whitening preparations and
accelerators
________________________________________
Priority claim: Claim Country : IE
Claim No : 202001080
Claim Date : 2020-07-03

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 غسول الفم ومستحضرات تلطيف رائحة الفم؛،منظفات األسنان
 مستحضرات تلميع، جل األسنان،مستحضرات العناية بالفم
 مستحضرات ومسرعات تبييض األسنان،األسنان
______________________________________
IE : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
202001080 : رقم االدعاء
03-07-2020 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

11/01/2021

Applicant Name:

Bibars Skin Care Company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Amman, Sweifieh, Wakalat
Street, above Starbucks, the
Hashemite Kingdom of Jordan
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
176440
3
3

Goods/Services

Cosmetics including hair emollients; hair
treatment preparations; Hair conditioner; bath
soaps in gel form, not for medical use; face and
body creams for cosmetic use; hair spray; hair
dyes; hair lighteners; hair lacquers; nail polish;
cosmetic hair lotions; hair removing creams; hair
conditioners; hair gels; shampoos; hair oils;
cosmetic preparations for the hair; cosmetic
preparations for skin care; cosmetic preparations
for body care; non-medicated soap, talcum
powder, for toilet use non-medicated cosmetics,
non-medicated hair lotions, hair care preparations,
aloe vera preparations for cosmetic purposes, bath
preparations, not for medical purposes, bath salts
not for medical purposes, balms, other than for
medical purposes, makeup, makeup removing
preparations, lipsticks cases, nail care
preparations, oils for cosmetics purposes, false
eyelashes, false nails, nail varnish / nail polish
________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give the owners the exclusive right to use
the “ beauty clinic" whenever appearing
differently or separately from the mark.

11/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

بيبرس للعنايه بالبشره
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

 فوق، شارع الوكاالت، صويفية،عمان
 المملكة األردنية الهاشمية،ستاربكس
- 910580ب.الفكرية ص

بيانات للملكية
،  حي الصالحين،8 بناية رقم11191
شارع محمد هليل عمان
الصنف

176440

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضرات التجميل وتشمل ملينات الشعر؛ مستحضرات
 صابون االستحمام على شكل،لمعالجة الشعر؛ مكيف للشعر
هالم التي ليست لالستخدامات الطبية؛ كريمات ألغراض
تجميلية للوجه والجسم؛ بخاخ تثبيت الشعر؛ أصباغ للشعر؛
مفتحات شعر؛ ملمعات الشعر؛ طالء األظافر؛ لوشن الشعر
التجميلي؛ كريم إزالة الشعر؛ مستحضرات ترطيب الشعر؛ جل
للشعر؛ الشامبو؛ زيوت الشعر؛ مستحضرات التجميل للشعر؛
مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة؛ مستحضرات تجميلية
،  مسحوق الطلق للزينة،للعناية بالجسم؛ صابون غير طبي
 غسول (لوشن) للشعر غير،مستحضرات تجميل غير طبية
 مستحضرات األلوة فيرا، مستحضرات العناية بالشعر،طبي
 مستحضرات استحمام ليست،(الصبار) ألغراض التجميل
 بلسم عدا، أمالح استحمام ليست لغايات طبية،لغايات طبية
، مستحضرات إزالة المكياج، مكياج،المستخدم لغايات طبية
 رموش،  مستحضرات العناية باألظافر،علب طالء الشفاه
.مل ّمع لألظافر/ طالء لألظافر، أظافر مستعارة،مستعارة

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
 " اذا ما وردت بمعزل عنbeauty clinic " باستخدام العبارة
العالمة
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تاريخ ايداع الطلب :

08/02/2021

اسم طالب التسجيل:

بالل محمود محمد رستم

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية
 11110 -11083عمان  -جبل الحسين

176509

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات تجميلية لالستحمام ،شور جل ،لوشن ،صابونه،
كريمات ،زيوت عطريه  ،شامبو سائل للجسم والشعر, .

Belal Mahmoud Moh'd
Rustom
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

11083- 11110 amman- jabl
hussein

 11110 -11083عمان  -جبل الحسين
الصنف

08/02/2021

Date of

11083- 11110 amman- jabl
hussein
3

3

Class

176509

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Cosmetics for showering, shower gel, soap, lotion,
creams, essential oils, liquid shampoo for body
and hair. ,
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تاريخ ايداع الطلب :

09/02/2021

اسم طالب التسجيل:

فاونتن ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

09/02/2021

Date of

Fontaine Limited
: United Kingdom
Foreign Company

Applicant Name:

TMF Group, 8th Floor, 20
تي ام اف جروب ،الطابق الثامن20 ،
Farringdon Street, London
فارينجدون ستريت ،لندن اي سي  4ايه 4
EC4A 4AB, United Kingdom
ايه بي ،المملكة المتحدة
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176382
3
3
176382

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

CREED
من اجل البضائع/الخدمات التالية

العطور؛ الروائح العطرية؛ المستحضرات العطرية؛ ماء الزينة
المعطر؛ الكولونيا؛ مستحضرات الحالقة؛ جل الحالقة؛ صابون
الحالقة؛ رغوة الحالقة؛ عطورات بعد الحالقة؛ مراهم عطرية
للحالقة؛ لوشن اللحى؛ مستحضرات الزينة السائلة؛
مستحضرات الزينة غير الطبية؛ الصابون؛ الصابون لالستخدام
الشخصي؛ مستحضرات التجميل للحمام واالغتسال؛
مستحضرات العناية بالبشرة غير العالجية؛ مستحضرات العناية
باألظافر؛ مستحضرات للعناية بالشعر؛ الزيوت العطرية؛
الزيوت المع َّ
طرة؛ مزيالت الروائح الكريهة لالستخدام
الشخصي؛ معطرات الغرف.

Goods/Services

;Perfumes; fragrances; eau de parfum; toilet water
;colognes; shaving preparations; shaving gels
shaving soaps; shaving foams; aftershave
;preparations; shaving balms; lotions for beards
;toiletries; non-medicated toiletry preparations
soaps; soaps for personal use; cosmetic
preparations for the bath and shower; nonmedicated skin care preparations; nail care
;preparations; hair care preparations; essential oils
scented oils; deodorants for personal use; room
fragrances.
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تاريخ ايداع الطلب :

09/02/2021

اسم طالب التسجيل:

فاونتن ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

09/02/2021

Date of

Fontaine Limited
: United Kingdom
Foreign Company

Applicant Name:

TMF Group, 8th Floor, 20
تي ام اف جروب ،الطابق الثامن20 ،
Farringdon Street, London
فارينجدون ستريت ،لندن اي سي  4ايه 4
EC4A 4AB, United Kingdom
ايه بي ،المملكة المتحدة
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176462
3
3
176462

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

AVENTUS
من اجل البضائع/الخدمات التالية

العطور؛ الروائح العطرية؛ المستحضرات العطرية؛ ماء الزينة
المعطر؛ الكولونيا؛ مستحضرات الحالقة؛ جل الحالقة؛ صابون
الحالقة؛ رغوة الحالقة؛ مستحضرات ما بعد الحالقة؛ بلسم
الحالقة؛ لوشن اللحى؛ مستحضرات الزينة غير الدوائية
لالستخدام الشخصي ،تحديدا :الصابون ومستحضرات
االستحمام واالغتسال ولوشن الجسم وزيوت الجسم؛ الشامبو
ومستحضرات التنعيم والزيوت المستخدمة للشعر؛ زيوت التزيّن
والعناية بالنظافة الشخصية؛ الزيوت العطرية؛ الزيوت
المع َّ
طرة؛ مزيالت الروائح الكريهة لالستخدام الشخصي؛
معطرات الغرف .

Goods/Services

;Perfumes; fragrances; eau de parfum; toilet water
;colognes; shaving preparations; shaving gels
shaving soaps; shaving foams; aftershave
;preparations; shaving balms; lotions for beards
non-medicated toiletry preparations for personal
use, namely, soaps, bath and shower preparations,
body lotions and body oils; shampoos,
conditioners and oils for the hair; oils for
grooming; essential oils; scented oils; deodorants
for personal use; room fragrances.

25

تاريخ ايداع الطلب :

09/02/2021

اسم طالب التسجيل:

فاونتن ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

09/02/2021

Date of

Fontaine Limited
: United Kingdom
Foreign Company

Applicant Name:

TMF Group, 8th Floor, 20
تي ام اف جروب ،الطابق الثامن20 ،
Farringdon Street, London
فارينجدون ستريت ،لندن اي سي  4ايه 4
EC4A 4AB, United Kingdom
ايه بي ،المملكة المتحدة
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176372
3
3
176372

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

SILVER MOUNTAIN WATER
من اجل البضائع/الخدمات التالية

العطور؛ الروائح العطرية؛ المستحضرات العطرية؛ ماء الزينة
المعطر؛ الكولونيا؛ مستحضرات الحالقة؛ جل الحالقة؛ صابون
الحالقة؛ رغوة الحالقة؛ مستحضرات ما بعد الحالقة؛ بلسم
الحالقة؛ لوشن اللحى؛ مستحضرات الزينة غير الدوائية
لالستخدام الشخصي ،تحديدا :الصابون ومستحضرات
االستحمام واالغتسال ولوشن الجسم وزيوت الجسم؛ الشامبو
ومستحضرات التنعيم والزيوت المستخدمة للشعر؛ زيوت التزيّن
والعناية بالنظافة الشخصية؛ الزيوت العطرية؛ الزيوت
المع َّ
طرة؛ مزيالت الروائح الكريهة لالستخدام الشخصي؛
معطرات الغرف .

Goods/Services

;Perfumes; fragrances; eau de parfum; toilet water
;colognes; shaving preparations; shaving gels
shaving soaps; shaving foams; aftershave
;preparations; shaving balms; lotions for beards
non-medicated toiletry preparations for personal
use, namely, soaps, bath and shower preparations,
body lotions and body oils; shampoos,
conditioners and oils for the hair; oils for
grooming; essential oils; scented oils; deodorants
for personal use; room fragrances.
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تاريخ ايداع الطلب :

11/02/2021

اسم طالب التسجيل:

لويس فايتون ماليتير

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فرنسا
شركة اجنبية
 ،2ريو دو بونت نيوف 75001 ،باريس،
فرنسا

11/02/2021

Date of

LOUIS VUITTON
MALLETIER
: France
Foreign Company

Applicant Name:

2, rue du Pont Neuf, 75001
Paris, France

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176565
3
3
176565

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

RHAPSODY
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المواد العطرية؛ العطور؛ ماء الزينة المعطر؛ المستحضرات
العطرية؛ ماء الكولونيا العطري؛ المواد األساسية لعطور
الزهور مستخلصات الزهور بكونها عطور؛ الزيوت العطرية؛
مستحضرات التجميل لغايات العناية بالبشرة والشفاه؛ لوشن
لغايات التجميل؛ أقنعة التجميل؛ مستحضرات تجميل لليدين
والوجه والجسم ،تحديدا ،األمصال ،الجل لغايات التجميل،
الزيوت ،الكريمات؛ الصابون؛ جل االغتسال؛ جل االستحمام؛
زيت االستحمام؛ مستحلبات الزينة لغايات التنظيف؛ مزيالت
الروائح الكريهة لالستخدام الشخصي
______________________________________
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء 4673907 :
تاريخ االدعاء 11-08-2020 :

Goods/Services

Perfumery; perfumes ; toilet water ; eau de parfum
;; eau de Cologne; bases for flowers perfumes
;extract of flowers [perfumes] ; essential oils
cosmetic preparations purposes for skin and lip
care ; lotions for cosmetic purposes ; beauty masks
; cosmetic for the hands, face and body, namely,
serums, beauty gels, oils, creams; soaps ; shower
gels ; bath gels ; bath oil ; toilet milk for cleansing
purposes ; deodorants for personal use
________________________________________
Priority claim: Claim Country : FR
Claim No : 4673907
Claim Date : 2020-08-11
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تاريخ ايداع الطلب :

11/02/2021

اسم طالب التسجيل:

لويس فايتون ماليتير

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فرنسا
شركة اجنبية
 ،2ريو دو بونت نيوف 75001 ،باريس،
فرنسا

11/02/2021

Date of

LOUIS VUITTON
MALLETIER
: France
Foreign Company

Applicant Name:

2, rue du Pont Neuf, 75001
Paris, France

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176567
3
3
176567

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

CONVERSATIONS
من اجل البضائع/الخدمات التالية

لمواد العطرية؛ العطور؛ ماء الزينة المعطر؛ المستحضرات
العطرية؛ ماء الكولونيا العطري؛ المواد األساسية لعطور
الزهور مستخلصات الزهور بكونها عطور؛ الزيوت العطرية؛
مستحضرات التجميل لغايات العناية بالبشرة والشفاه؛ لوشن
لغايات التجميل؛ أقنعة التجميل؛ مستحضرات تجميل لليدين
والوجه والجسم ،تحديدا ،األمصال ،الجل لغايات التجميل،
الزيوت ،الكريمات؛ الصابون؛ جل االغتسال؛ جل االستحمام؛
زيت االستحمام؛ مستحلبات الزينة لغايات التنظيف؛ مزيالت
الروائح الكريهة لالستخدام الشخصي
_______________________________________
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء 4673919 :
تاريخ االدعاء 11-08-2020 :

Goods/Services

Perfumery; perfumes ; toilet water ; eau de parfum
;; eau de Cologne; bases for flowers perfumes
;extract of flowers [perfumes] ; essential oils
cosmetic preparations purposes for skin and lip
care ; lotions for cosmetic purposes ; beauty masks
; cosmetic for the hands, face and body, namely,
serums, beauty gels, oils, creams; soaps ; shower
gels ; bath gels ; bath oil ; toilet milk for cleansing
purposes ; deodorants for personal use
________________________________________
Priority claim: Claim Country : FR
Claim No : 4673919
Claim Date : 2020-08-11
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

31/05/2021

Applicant Name:

Lilias for auto parts co ltd
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

3

شركة ليلياس لقطع السيارات
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

111912-922013 عمان المحطة

amman al mahata 922013-11192
Class

: تاريخ ايداع الطلب

111912-922013 عمان المحطة

amman al mahata 922013-11192

176549

31/05/2021

3

الصنف

-

176549

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Goods/Services

الخدمات التالية/من اجل البضائع

car wash detergents

مواد تنظيف السيارات

________________________________________
Special condition : The registration of this mark
does not give owners the right to use the general
and descriptive words separately from the mark

______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها: _اشتراطات خاصة
الحق المطلق باستعمال (الكلمات العامة والوصفية )بمعزل عن
العالمة
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: تاريخ ايداع الطلب

Kalamantina for trade marks
: Jordan
Limited Liability Company

كلمنتينا للعالمات التجاريه
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

Aqaba 670-11953 area 9

9  منطقة11953-670 العقبه

16/06/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

16/06/2021

Date of

941781- 11194 amman –

الشميساني-

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 عمان11194 - 941781

عنوان التبليغ

176396

رقم العالمة التجارية

shmeisani

176396

Class

3

Goods/Services

adhesives for cosmetic purposes, after-shave lotions,aloe
vera preparations for cosmetic Ppurposes,antiperspirant
soap,antiperspirants,almond milk for cosmetic
purposes,almond._oil,aromatics[essential oils],balms
other than for medical purposes,bergamot oil,beard
dyes,beauty masks,cosmetic creams,cosmetic dyes,
cosmetic kits,cosmetic pencils,cosmetic preparations for
skin care,cosmetics, -£Lotton swabs for cosmetic
purposes,dentifrices,deodorant soap,deodorants for
human ngs,depilatory
preparations/depilatories,depilatory wax, dry shampoos,
essential oils of cedarwood, essential oils of lemon,
extracts of flowers [perfumes], eye-washes not for
medical purposes,eyebrow cosmetics, gel eye patches
for cosmetic purposes, geraniol, greases for cosmetic
purposes, hair conditioners, hair dyes/hair colorants, 7
hair lotions,hair spray, hair straightening preparations,
hair waving preparations,henna,herbal extracts for
cosmetic purposes, jasmine oil, lavender oil, lavender
water,lotions for cosmetic purposes, micellar water,mint
essence [essential oil], moustache wax,musk
[perfumery], neutralizers for permanent waving,oils for
cosmetic purposes, oils for perfumes & scents,oils for
toilet purposes, pastes for razor strops,perfumes,
petroleum jelly for cosmetic purposes,pomades for
cosmetic . purposes,rose oil,shampoos, shaving
preparations, shaving soap,shaving stones [astringents],
soap,sun-tanning preparations,sunscreen
preparations,tissues impregnated with cosmetic,
lotions,toiletry preparations*

3

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع

لواصق ألغراض التجميل» غسول ما بعد الحالقة»مستحضرات
مضادات.الصبار ألغراض التجميل»صابون مضاد للعرق
التعرقءحليب اللوز ألغراض التجميلءزيت اللوزءعطريات [زيوت
.عطرية[»بلسم عدا المستخدم ألغراض طبيةءزيت البرغموت
كريمات التجميل»صبغات التجميألطقم. أقنعة التجميل:صبغات اللحية
»مستحضرات التجميل للعناية.التجميلءأقالم التجميل
مستحضرات التجميلءأعواد قطنية الغراض تجميلية.بالبشرة
مزيالت العرق للبشر»مستحضرات.» صابون مزيل العرق:“معاجين
الزيوت عطرية: مزيالت الشعر» شمع مزيل للشعرءالشامبو الجاف/
مستخلصات من الزهور.من خشب األرزءزيوت الليمون األساسية
[العطور[ءغسول للعين ليس لألغراض الطبية»مستحضرات تجميل
 جيرانيول» مواد:لصقات جل للعين ألغراض تجميلية,الحواجب
 غسوالت (لوشن) الشعرء صبغات الشعر.دهنية ألغراض التجميل
كريمات الشعرءرذاذ (مثبتات) الشعر»مستحضرات تمليس
الشعر»مستحضرات تمويج الشعر »الحناءء مستخلصات عشبية
ءزيت الياسمينءز يت الالفندر عصاع.ألغراض التجميل
غسوالت ألغراض التجميلءماء ميسيالرءجوهر/الخزامىءلوشن
العطورءمبطالت/ المسك:النعناع الزيت العطري؛شمع الشارب
تجعيد الشعر الدائم»زيوت ألغراض التجميل»زيوت للعطور
»معاجين ألشرطة الحالقة.والروانئح» زيوت لالستخدام الشخصي
عطورءالفازلين ألغراض التجميل»المراهم ألغراض التجميل» زيت
أحجار الحالقة,»صابون الحالقة.الورد الشامبو»مستحضرات الحالقة
»مستحضرات وافية. مستحضرات التسمير:»[القابضون[» صابون
 مستحضرات.من الشمسءمناديل مشربة بمستحضرات التجميل
التجميل والعناية الشخصية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

17/06/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة السحاب للتعبئة والتغليف ذ.م.م

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م
الزرقاء -الهاشمية -الفيحاء

17/06/2021

Date of

Al Sahab Company for
Packaging and Filling L.L.C
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

Alzarqa-Alhashmeiet-Alfaihaa

 13125 -59الزرقاء -الهاشمية -الفيحاء
176497

الصنف

59- 13125 AlzarqaAlhashmeiet-Alfaihaa
3

3

Class

176497

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

enou
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات التجميل وتشمل ملينات الشعر؛ مستحضرات
لمعالجة الشعر؛ مكيف للشعرء صابون االستحمام على شكل
هالم التي ليست لالستخدامات الطبية؛ كريمات ألغراض
تجميلية للوجه والجسم؛ بخاخ تثبيت الشعر؛ أصباغ للشعر؛
مفتحات شعر؛ ملمعات الشعر؛ طالء األظافر؛ لوشن الشعر
التجميلي؛ كريم إزالة الشعر؛ مستحضرات ترطيب الشعر؛
الشامبو؛ زيوت الشعر؛ مستحضرات التجميل للشعر؛
مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة؛ المواد العطرية؛ الزهور
المجففة (عطور)؛ جل للشعر؛ مستحضرات تجميلية للعناية
بالجسم؛ مستحضرات إزالة األلوان؛ مستحضرأت التلميع
(الصقل)؛ مستحضرات التجميل التي توضع عند االستحمام؛
كريمات'العناية بالشعر لالستخدامات التجميلية

Goods/Services

cosmetics including hair emollients; hair treatment
preparations; Hair conditioner; bath soaps in gel
form, not for medical use; face and body creams
for cosmetic use; hair spray; hair dyes; hair
lighteners:; hair lacquers; nail polish; cosmetic
hair lotions; hair removing creams: hair
conditioners; shampoos; hair oils; cosmetic
preparations for the hair; cosmetic preparations for
skin care; perfumery; potpourris (fragrances); hair
gels; cosmetic preparations for body care; colour
removing preparations; shining preparations
(polish); cosmetic preparations for baths; hair care
creams for cosmetic use
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تاريخ ايداع الطلب :

28/06/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة اجاده الصناعية
االردن
ذ.م.م

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Ejada manufactring co
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

عمان/سحاب

amman/sahad

 11910 -16عمان/سحاب
176397

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مناديل مبلله

اعالن الجريدة الرسمية

28/06/2021

Date of

16- 11910 amman/sahad
الصنف

3

3

Class

176397

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

wet wipes
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

29/06/2021

Applicant Name:

Samar Mohammad Shrateh
Rizik
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

skin care products creams scrubs oils and
perfumes solid and liquid soaps body butter body
balm body salts

: تاريخ ايداع الطلب

سمر محمد شريتح رزق

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
 قرب مدارس الدر-  ش زكي االدلبي- خلدا
المنثور

khalda - zaki aledelbi next to al
dur al manthour
840552- 11804 khalda - zaki
aledelbi next to al dur al
manthour
Class
176421
3

29/06/2021

 ش زكي االدلبي-  خلدا11804 -840552
 قرب مدارس الدر المنثور3

الصنف

176421

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجي ل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

منتجات العناية بالبشرة كريمات سكراب زيوت وعطور صابون
صلب وصابون سائل زبدة الجسم بلسم للجسم امالح للجسم
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

08/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شيرين ياسين محمد عبد الفتاح

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية
 11732 -469عمان  -مرج الحمام

176550

من اجل البضائع/الخدمات التالية

منتجات العناية بالشعر والبشرة والمعنى بها رذاذ الشعر
ومستحضرات التجميل» العطور .الماكياج» مزيلالت الرائحة
الكريهة ومضادات العرق الشخصية .الزيوت ْ العطرية
لالستخدام الشخصيء الصابون» زيوت االستحمام» رغوة
االستحمام» كريمات االستحمام .صابون االغتسالء» كريمات
للحالقة .الكريمات التجميلية .كريمات اخفاء عيوب البشرة .
لوشن( غسول )البشرة» لوشن( غسول )تسمير الجسم؛ لوشن
(غسول ) مابعد الحالقة ,لوشن الشعر .مستحلبات الجسم .زيوت
الحماية من الشمس .كريمات الحماية من الشمسء المناديل
المشربة بلوشن( غسول )مستحضرات التجميلء أقالم تحديد
الحواجب .محددات العيون» الماسكاراء مساحيق للوجه .أحمر
الشفاه» مستحليات التنظيف .مستحضرات للعناية بالشعر.
الشامبوء؛ الحناء» كريمات الشعرء بخاخات الشعرء طالء
االظافر» أطقم مستلزمات التجميل

shirin yassin mohammad
abdel fattah
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

469- 11732 amman - marj al
hamam

 11732 -469عمان  -مرج الحمام
الصنف

08/09/2021

Date of

469- 11732 amman - marj al
hamam
3

3

Class

176550

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Hair and skin care products, namely, hair spray.
cosmetics: perfumes; makeup: personal deodorants
and antiperspirants; essential oils for personal use:
soaps: bath oils; bath foams: bath cream; shower
soaps; shaving creams; beauty creams; vanishing
creams: skin lotions: body bronzer lotions; aftershave lotions; hair lotions: body milk: sun oils; sun
;milks; tissues impregnated with cosmetic lotions
eyebrow pencils; eyeliners: mascaras: face
powder; lipsticks; cleansing milks: hair care
preparations: shampoos: henna: hair creams; hair
sprays: nail polish; cosmetic kits
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

21/09/2021

Applicant Name:

al sahab company for
packaging and filling
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

21/09/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة السحاب للتعبئة والتغليف

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

59- 13125 Al Zarqa-Al
Hasmeiet-Al faihaa

الفيحاء- الزرقاء الهاشمية13125 -59

59- 13125 Al Zarqa-Al
Hasmeiet-Al faihaa

الفيحاء- الزرقاء الهاشمية13125 -59

176496

Class

3

Goods/Services

cosmetics including hair emollients; hair treatment
preparations; Hair conditioner; bath soaps in gei
forin, not for medical use; face and bedy creams
for cosmetic use: hair spray; hair dyes; hair
lighteners: | hair iacquers; nail polish; cosmetic
hair lotions; hair removing creams; hair
conditioners; hair gels; shampoos; hair oils;
cosmetic preparations for the hair; cosmetic
preparations for skin care; . cosmetic preparations
for bcuy care; non-medicated soap, talcum
powder, for toilet use non-medicated cosmetics,
non-medicated hair | lotions, hair care
preparations, aloe vera preparations for cosmetic
purposes, bath preparations, not for medical
purposes, bath salts not : for medical purposes, alms, other than for medical purposes, | makeup,
makeup removing preparations, lipsticks cases,
nail care preparations, oils for cosmetics purposes,
false eyelashes, false nails, nail varnish / nail
polish, adhesives for affixing false eyelashes |
________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give owners the right to use word (zinc)if used
separately from the mark

3

الصنف

176496

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضرات التجميل وتشمل ملينات الشعر؛ مستحضرات
لمعالجة ال شعر؛ مكيف للشعر؛ صابون االستحمام على شكل
هالم التي ليست لالستخدامات الطبية؛ كريمات ألغراض
تجميلية للوجه ْ والجسم؛ بخاخ تثبيت الشعر؛ أصباغ للشعر؛
مفتحات شعر؛ ملمعات الشعر؛ طالء األظافر؛ لوشن الشعر
 كريم إزالة الشعر؛ مستحضرات ترطيب الشعر؛ جل:التجميلي
 مستحضرات التجميل للشعر؛:للشعر؛ الشامبو؛ زيوت ْ الشعر
مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة؛ مستحضرات تجميلية
.  صابون غير طبي مسحوق الطلق للزينة:للعناية بالجسم
مستحضرات تجميل غير طبية؛ غسول ' (لوشن) للشعر غير
ء مستحضرات األلوة فيرا. مستحضرات العناية بالشعر:طبي
(الصبار) ْ ألغراض التجميل مستحضرات استحمام ليست
لغايات طبية؛ أمالح استحمام ليست لغايات طبية بلسم عدا
 مستحضرات ازالة المكياج: طبية؛ مكياج.المستخدم لغايات
علب طالء الشفاه مستحضرات العنابة باالظافر رموش مستعارة
أظافر مستعارة طالء لالظافر ملمع لألظافر لواصق لتثبيت
الرموش المستعاره

_______________________________________ا
 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق:: لتنازل
) بمعزل عن العالمهzinc( باستعمال الكلمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

21/09/2021

Applicant Name:

Al Sahab Company for
Packaging and Filling L.L.C
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

21/09/2021

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة السحاب للتعبئة والتغليف ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

59- 13125 Al Zarqa-Al
Hasmeiet-Al faihaa

الفيحاء- الزرقاء الهاشمية13125 -59

59- 13125 AlzarqaAlhashmeiet-Alfaihaa

 الفيحاء-الهاشمية-  الزرقاء13125 -59

176495

Class

3

Goods/Services

3

الصنف

176495

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

cosmetics including hair emollients; hair treatment
preparations; Hair conditioner; bath soaps in gei
forin, not for medical use; face and bedy creams
for cosmetic use: hair spray; hair dyes; hair
lighteners: | hair iacquers; nail polish; cosmetic
hair lotions; hair removing creams; hair
conditioners; hair gels; shampoos; hair oils;
cosmetic preparations for the hair; cosmetic
preparations for skin care; . cosmetic preparations
for bcuy care; non-medicated soap, talcum
powder, for toilet use non-medicated cosmetics,
non-medicated hair | lotions, hair care
preparations, aloe vera preparations for cosmetic
purposes, bath preparations, not for medical
purposes, bath salts not : for medical purposes, alms, other than for medical purposes, | makeup,
makeup removing preparations, lipsticks cases,
nail care preparations, oils for cosmetics purposes,
false eyelashes, false nails, nail varnish / nail
polish, adhesives for affixing false eyelashes |

مستحضرات التجميل وتشمل ملينات الشعر؛ مستحضرات
لمعالجة الشعر؛ مكيف للشعر؛ صابون االستحمام على شكل
هالم التي ليست لالستخدامات الطبية؛ كريمات ألغراض
تجميلية للوجه ْ والجسم؛ بخاخ تثبيت الشعر؛ أصباغ للشعر؛
مفتحات شعر؛ ملمعات الشعر؛ طالء األظافر؛ لوشن الشعر
 كريم إزالة الشعر؛ مستحضرات ترطيب الشعر؛ جل:التج ميلي
 مستحضرات التجميل للشعر؛:للشعر؛ الشامبو؛ زيوت ْ الشعر
مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة؛ مستحضرات تجميلية
.  صابون غير طبي مسحوق الطلق للزينة:للعناية بالجسم
مستحضرات تجميل غير طبية؛ غسول ' (لوشن) للشعر غير
ء مستحضرات األلوة فيرا. مستحضرات العناية بالشعر:طبي
(الصبار) ْ ألغراض التجميل مستحضرات استحمام ليست
لغايات طبية؛ أمالح استحمام ليست لغايات طبية بلسم عدا
 مستحضرات ازالة المكياج: طبية؛ مكياج.المستخدم لغايات
علب طالء الشفاه مستحضرات العنابة باالظافر رموش مستعارة
أظافر مستعارة طالء لالظافر ملمع لألظافر لواصق لتثبيت
الرموش المستعاره

________________________________________
Disclaimer : the registration of this trademark does
not give the owners the exclusive right to use the
word pure whenever appraring differently or
separately from the mark

______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق: _التنازل
 عندما تظهر بشكل مختلف اوpure المطلق باستخدام الكلمة
بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

21/09/2021

Applicant Name:

Al Sahab Company for
Packaging and Filling L.L.C
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

21/09/2021

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة السحاب للتعبئة والتغليف ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
 الفيحاء-الهاشمية- الزرقاء

Alzarqa-Alhashmeiet-Alfaihaa

 الفيحاء-الهاشمية-  الزرقاء13125 -59

59- 13125 AlzarqaAlhashmeiet-Alfaihaa
176498

Class

3

Goods/Services

3

الصنف

176498

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

cosmetics including hair emollients; hair treatment
preparations; Hair conditioner; bath soaps in gei
forin, not for medical use; face and bedy creams
for cosmetic use: hair spray; hair dyes; hair
lighteners: | hair iacquers; nail polish; cosmetic
hair lotions; hair removing creams; hair
conditioners; hair gels; shampoos; hair oils;
cosmetic preparations for the hair; cosmetic
preparations for skin care; . cosmetic preparations
for bcuy care; non-medicated soap, talcum
powder, for toilet use non-medicated cosmetics,
non-medicated hair | lotions, hair care
preparations, aloe vera preparations for cosmetic
purposes, bath preparations, not for medical
purposes, bath salts not : for medical purposes, alms, other than for medical purposes, | makeup,
makeup removing preparations, lipsticks cases,
nail care preparations, oils for cosmetics purposes,
false eyelashes, false nails, nail varnish / nail
polish, adhesives for affixing false eyelashes |

مستحضرات التجميل وتشمل ملينات الشعر؛ مستحضرات
لمعالجة الشعر؛ مكيف للشعر؛ صابون االستحمام على شكل
هالم التي ليست لالستخدامات الطبية؛ كريمات ألغراض
تجميلية للوجه ْ والجسم؛ بخاخ تثبيت الشعر؛ أصباغ للشعر؛
مفتحات شعر؛ ملمعات الشعر؛ طالء األظافر؛ لوشن الشعر
 كريم إزالة الشعر؛ مستحضرات ترطيب الشعر؛ جل:التج ميلي
 مستحضرات التجميل للشعر؛:للشعر؛ الشامبو؛ زيوت ْ الشعر
مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة؛ مستحضرات تجميلية
.  صابون غير طبي مسحوق الطلق للزينة:للعناية بالجسم
مستحضرات تجميل غير طبية؛ غسول ' (لوشن) للشعر غير
ء مستحضرات األلوة فيرا. مستحضرات العناية بالشعر:طبي
(الصبار) ْ ألغراض التجميل مستحضرات استحمام ليست
لغايات طبية؛ أمالح استحمام ليست لغايات طبية بلسم عدا
 مستحضرات ازالة المكياج: طبية؛ مكياج.المستخدم لغايات
علب طالء الشفاه مستحضرات العنابة باالظافر رموش مستعارة
أظافر مستعارة طالء لالظافر ملمع لألظافر لواصق لتثبيت
الرموش المستعاره

________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give owners the right to use word (Amino
complex)if used separately from the mark

______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: _التنازل
) بمعزل عن العالمهAmino complex( باستعمال الكلمة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

23/09/2021

اسم طالب التسجيل:

مركز سيدة السالم لالشخاص ذوي االعاقة

our lady of peace center for
people with diabilities
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

 7710 -1740العقبة  -المنطقة السكنية
الثامنة

Aqaba-8th area 1740-7710

 7710 -1740العقبة  -المنطقة السكنية
الثامنة

Aqaba-8th area 1740-7710

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية

176436

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

صابون صابون حمام صابون للجسم  ٠صابون تجميلي صابون
كرام صابون مزيل العرق صابون أطفال  ٠غسول أطفال
غسول استحمام غسول تجميل غسول للوجه غسول للبشرة ٠
غسول ما بعد الحالقة شامبو شامبو سيارات شامبو لألطفال
عطور  .زيوت مستحضرات التجميل زيوت األطفال زيوت
عطرية زيوت للوجه زيت استحمام الغراض التجميل صابون
معطر جل استحمام

3

3

Class

23/09/2021

Date of
Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

176436

Trademark

Goods/Services

soap, bath soap,body soaps,cosmetic soap,cram
soap,deodorant soap,baby soap,baby lotion,bath
BGQon beauty lotions,facial lotions,skin
lotion,after shave lotion,shampoo,car
shampoos,shampo for babies,perfumes,cosmetics
oils,baby oil,essential oils,face oils,bath oil for
cosmetics purposes,perfumed soap,shower gel.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

02/11/2021

Applicant Name:

Al Sahab co.for packaging
&filling
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

: تاريخ ايداع الطلب

السحاب للتعبئة والتغليف

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
المملكة االردنية الهاشمية/ الزرقاء

Zarqa ,The Hashemite
Kingdom OF jORDAN
59- 13125 Zarqa ,The
Hashemite Kingdom OF
jORDAN
Class
176494
3

02/11/2021

المملكة االردنية/  الزرقاء13125 -59
الهاشمية
3

الصنف

176494

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Cosmetics including hair emollients; hair
treatment preparations; Hair conditioner; bath
soaps in gel form, not for medical use; face and
body creams for cosmetic use; hair spray; hair
dyes; hair lighteners; hair lacquers; nail polish;
cosmetic hair lotions; hair removing creams; hair
conditioners; hair gels; shampoos; hair oils;
cosmetic preparations for the hair; cosmetic
preparations for skin care; cosmetic preparations
for body care; non-medicated soap, talcum
powder, for toilet use non-medicated cosmetics,
non-medicated hair lotions, hair care preparations,
aloe vera preparations for cosmetic purposes, bath
preparations, not for medical purposes, bath salts
not for medical purposes, balms, other than for
medical purposes, makeup, makeup removing
preparations, lipsticks cases, nail care
preparations, oils for cosmetics purposes, false
eyelashes, false nails, nail varnish / nail polish,
adhesives for affixing false eyelashes ,

مستحضرات التجميل وتشمل ملينات الشعر؛ مستحضرات
لمعالجة الشعر؛ مكيف للشعرء صابون االستحمام على شكل
هالم التي ليست لالستخدامات الطبية؛ كريمات ألغراض
تجميلية للوجه والجسم؛ بخاخ تثبيت الشعر؛ أصباغ للشعر؛
مفتحات شعر؛ ملمعات الشعر؛ طالء األظافر؛ لوشن الشعر
التجميلي؛ كريم إزالة الشعر؛ مستحضرات ترطيب الشعر؛ جل
للشعر؛ الشامبو؛ زيوت الشعر؛ مستحضرات التجميل للشعر؛
مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة؛ مستحضرات تجميلية
للعناية بالجسم؛ صابون غير طبيء مسحوق الطلق للزينة
مستحضرات تجميل غير طبية غسول (لوشن) للشعر غير
 مستحضرات العناية بالشعرء مستحضرات األلوة فيرا:طبيء
(الصبار) ألغراض التجميلء مستحضرات استحمام ليست
 أمالح استحمام ليست لغايات طبية؛ بلسم عدا:لغايات طبية
 علب, مستحضرات إزالة المكياج:المستخدم لغايات طبية مكياج
طالء الشفاه مستحضرات العناية باألظافر رموش مستعارة
مل ّمع لألظافر لواصق لتثبيت/أظافر مستعارة طالء لألظافر
, الرموش المستعارة

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give the owners the exclusive right to use
the general words if appearing differently or
separately from the mark

______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق: _التنازل
المطلق باستخدام الكلمات العامة اذا ما ظهرت بمعزل عن
العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

02/11/2021

Applicant Name:

Al Sahab co.for packaging
&filling
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Cosmetics including hair emollients; hair
treatment preparations; Hair conditioner; bath
soaps in gel form, not for medical use; face and
body creams for cosmetic use; hair spray; hair
dyes; hair lighteners; hair lacquers; nail polish;
cosmetic hair lotions; hair removing creams; hair
conditioners; hair gels; shampoos; hair oils;
cosmetic preparations for the hair; cosmetic
preparations for skin care; cosmetic preparations
for body care; non-medicated soap, talcum
powder, for toilet use non-medicated cosmetics,
non-medicated hair lotions, hair care preparations,
aloe vera preparations for cosmetic purposes, bath
preparations, not for medical purposes, bath salts
not for medical purposes, balms, other than for
medical purposes, makeup, makeup removing
preparations, lipsticks cases, nail care
preparations, oils for cosmetics purposes, false
eyelashes, false nails, nail varnish / nail polish,
adhesives for affixing false eyelashes ,

: تاريخ ايداع الطلب

السحاب للتعبئة والتغليف

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
المملكة االردنية الهاشمية/ الزرقاء

Zarqa ,The Hashemite
Kingdom OF jORDAN
59- 13125 Zarqa ,The
Hashemite Kingdom OF
jORDAN
Class
176499
3

02/11/2021

المملكة االردنية/  الزرقاء13125 -59
الهاشمية
3

الصنف

176499

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضرات التجميل وتشمل ملينات الشعر؛ مستحضرات
لمعالجة الشعر؛ مكيف للشعرء صابون االستحمام على شكل
هالم التي ليست لالستخدامات الطبية؛ كريمات ألغراض
تجميلية للوجه والجسم؛ بخاخ تثبيت الشعر؛ أصباغ للشعر؛
مفتحات شعر؛ ملمعات الشعر؛ طالء األظافر؛ لوشن الشعر
التجميلي؛ كريم إزالة الشعر؛ مستحضرات ترطيب الشعر؛ جل
للشعر؛ الشامبو؛ زيوت الشعر؛ مستحضرات التجميل للشعر؛
مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة؛ مستحضرات تجميلية
للعناية بالجسم؛ صابون غير طبي مسحوق الطلق للزينة
مستحضرات تجميل غير طبية غسول (لوشن) للشعر غير طبي
)مستحضرات العناية بالشعرء مستحضرات األلوة فيرا (الصبار
ألغراض التجميل مستحضرات استحمام ليست لغايات طبية
أمالح استحمام ليست لغايات طبية؛ بلسم عدا المستخدم لغايات
 علب طالء الشفاه,طبية مكياج مستحضرات إزالة المكياج
مستحضرات العناية باألظافر رموش مستعارة أظافر مستعارة
طالء لألظافر مل ّمع لالظافر لواصق لتثبيت الرموش المستعارة
,
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

21/06/2020

Applicant Name:

Colgate-Palmolive Company
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

300 park avenue new york new
york 10022 usa

21/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

كولجيت بالموليف كومباني
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 بارك افينيو نيويورك نيويورك300
 الواليات المتحدة االمريكية10022

Saba & Co. Intellectual
- 840553 سابا وشركاهم للملكية الفكرية
Property P.O.Box840553- 11184
عمان11184
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176589
3
3
176589

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

COLGATE MIRACLE REPAIR
Goods/Services

Non - medicated toothpaste and non - medicated
mouthwash

الخدمات التالية/من اجل البضائع

معجون االسنان غير الطبي وغسول الفم غير الطبي
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تاريخ ايداع الطلب :

21/10/2020

اسم طالب التسجيل:

فورموال وان ليسينسينغ بي.في.
هولندا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

بيرسبلين  3011 ،37ايه ايه روتردام،
هولندا

21/10/2020

Date of

Formula One Licensing B.V.
: Netherlands
Foreign Company

Applicant Name:

Beursplein 37, 3011 AA
Rotterdam, The Netherlands

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176583
4
4
176583

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

F1
من اجل البضائع/الخدمات التالية

الزيوت الصناعية؛ الشحوم الصناعية؛ الشمع الصناعي؛
المزلقات؛ مركبات المتصاص الغبار ومركبات الترطيب
والتثبيت؛ الوقود؛ مواد إضاءة؛ الشموع؛ الفتائل؛ وقود الديزل؛
الوقود الغازي؛ وقود المحركات؛ وقود انارة؛ مواد بترولية
لإلنارة (االضائة)؛ الوقود الحيوي؛ ديزل حيوي؛ البنزين؛
الغازولين؛ النفط؛ البترول؛ هالم البترول ألغراض صناعية؛
الغازات البترولية السائلة؛ الغازات البترولية؛ الغازات السائلة؛
الغازات الطبيعية؛ غازات الوقود؛ الزيوت؛ زيوت وقود؛ زيوت
التشحيم؛ زيوت محركات؛وقود الديزل؛ الزيوت الخام؛ زيوت
تروس نقل الحركة؛ مضافات غير كيميائية لوقود المحركات؛
مضافات غير كيميائية للوقود؛ المضافات غير الكيماوية
للمزلقات؛ مضافات غير كيميائية للشحوم؛ مضافات غير
كيميائية للزيوت؛ مضافات غير كيميائية للمبردات؛ الطاقة
الكهربائية من المصادر المتجددة؛ الطاقة الكهربائية من مصادر
غير متجددة؛ شمع البارافين؛ المكربنات؛ سوائل القطع؛ شحوم
التزليق؛ الشحوم؛ سوائل التزليق؛ الوقود الصلب؛ المحركات؛
القوالب؛ مشعالت النار؛ المواد الملتهبة؛ الفحم؛ الفحم النباتي؛
الخشب لالستخدام كوقود.

Goods/Services

;industrial oils; industrial greases; industrial wax
lubricants; dust absorbing, wetting and binding
;compositions; fuels; illuminants; candles; wicks
;diesel fuels; gas fuels; motor fuels; lighting fuels
;hydrocarbon fuels; biofuels; biodiesels; benzine
gasoline; petrol; petroleum; petroleum jelly for
;industrial purposes; liquid petroleum gases
petroleum gases; liquid gases; natural gases; fuel
;gases; oils; fuel oils; lubricating oils; engine oils
diesel oils; crude oils; gear oils; non-chemical
additives for motor fuels; non-chemical additives
;for fuels; non-chemical additives for lubricants
non-chemical additives for greases; non-chemical
additives for oils; non-chemical additives for
coolants; electrical energy from renewable
sources; electrical energy from non-renewable
;sources; paraffin wax; carburants; cutting fluids
;lubricating greases; greases; lubricating fluids
solid propellants; motor spirits; briquettes; fire
lighters; kindling; charcoal; coal; wood for use as
fuel.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

25/01/2021

اسم طالب التسجيل:

ليكوي مولي جيسيلشافت ميت بيشرانكتر
هافتونغ
المانيا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

جيرغ  -فايالند ،ستراسه  89081 ،4اولم
(دوناو) ،المانيا

25/01/2021

Date of

Liqui Moly Gesellschaft mit
beschrankter Haftung
: Germany
Foreign Company

Applicant Name:

Jerg-Wieland-Strasse 4, 89081
Ulm (Donau), Germany

Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176601
4
4
176601

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

GUNTEC
من اجل البضائع/الخدمات التالية

زيوت التشحييم ،مزلقات ،الزيوت والشحوم الصناعية وبالتحديد
زيوت المسدسات ومنتجات العناية بها وبالتحديد المضافات
(غير الكيميائية) للشحوم.

Goods/Services

Lubricating oil; Lubricants; Industrial oils and
greases, in particular gun oils and gun care
products, namely additives (non-chemical) for
greases.
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تاريخ ايداع الطلب :

09/02/2021

اسم طالب التسجيل:

فاونتن ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

09/02/2021

Date of

Fontaine Limited
: United Kingdom
Foreign Company

Applicant Name:

TMF Group, 8th Floor, 20
تي ام اف جروب ،الطابق الثامن20 ،
Farringdon Street, London
فارينجدون ستريت ،لندن اي سي  4ايه 4
EC4A 4AB, United Kingdom
ايه بي ،المملكة المتحدة
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176472
4
4
176472

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

AVENTUS
من اجل البضائع/الخدمات التالية

الشموع؛ الشموع المعطرة.
______________________________________
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءGB :
رقم االدعاء UK00003565053 :
تاريخ االدعاء 07-12-2020 :

Goods/Services

Candles; perfumed candles.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : GB
Claim No : UK00003565053
Claim Date : 2020-12-07
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

12/03/2020

Applicant Name:

ALGADEED
PHARMACEUTICAL
INDUSTRIS
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

12/03/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة الجديد للصناعات الدوائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

AMMAN - SAHAB  شارع-  المدينة الصناعية-  سحاب- عمان
INDUSRTIAL CITY / 8
8
STREET
66- 11512 AMMAN - SAHAB
 المدينة-  سحاب-  عمان11512 -66
- INDUSRTIAL CITY / 8
8  شارع- الصناعية
STREET
Class
الصنف
176510
5
5
176510

Goods/Services

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Pharmaceutical Products for the treatment :
Pharmaceutical Products used as a sexual tonic
Pharmaceutical Products used to relieve pain
vitamins and minerals

مستحضرات صيدالنية لعالج الرشح واالنفلونزا مستحضرات
صيدالنية تستخدم كمقوي جنسي مستحضرات صيدالنية تستخدم
لتسكين االلم والفيتامينات والمعادن

________________________________________
Disclaimer : the word Quick is disclaimer if it is
found alone

_______________________________________ا
 ) في حال وجدت بمفردهاQuick( يتم التنازل عن كلمة: لتنازل
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Date of

11/08/2020

Applicant Name:
Nationality

Celltrion, Inc.
: Korea

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company
23, Academy-ro, Yeonsu-gu,
lncheon, Republic of Korea

11/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

. انك،سيلتريون
كوريا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، انشيون، يونسو جو، اكاديمي رو، 23
جمهورية كوريا

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176547
5
5
176547

Goods/Services

pharmaceutical preparations for the treatment of
autoimmune diseases

________________________________________
Special condition : the registration of this
trademark should be in blue,green and red colors
according to the print filed with the application

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

.المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض المناعة الذاتية

_______________________________________
ان تنسجيل هذه العالمة يجب ان يكون: اشتراطات خاصة
بااللوان االزرق واالخضر واالحمر وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

18/11/2020

اسم طالب التسجيل:

لو.لي .فارما اس.ار.ال.
ايطاليا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

فيا ايه ساباتينو جياني 00156 ،14 ،روما
إيطاليا

18/11/2020

Date of
Applicant Name:

Lo.Li. Pharma S.r.l.
: Italy

Foreign Company
Via a Sabatino Gianni, 14,
00156 Rome Italy

Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176519
5
5
176519

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

XYMINAL
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مكمالت األطعمة ،مكمالت الفيتامينات ،المكمالت الغذائية،
مستحضرات لتعزيز الظروف البيئية المهبلية المالئمة لوظيفة
الحيوانات المنوية.

Goods/Services

;Food supplements; vitamin supplements
nutritional supplements; preparation to promote
favorable vaginal environmental condition to
sperm function.
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Date of

20/12/2020

Applicant Name:

TEOXANE S.A
: Switzerland
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

105 rue de Lyon, 1203 Geneva,
Switzerland

20/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

ايه.تيوكسان اس
سويسرا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 سويسرا، جنيف1203 ، رو دو ليون105

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176491
5
5
176491

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجي ل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

TEOXANE
Goods/Services

Pharmaceutical products for cosmetic purpose,
namely, sterile implantable products administered
by injection for the filling of wrinkles, fine lines,
skin depressions; pharmaceutical or
dermatological products injected into or under the
skin, in or under the mucous membranes for the
filling of wrinkles, skin depressions for
remodelling, for increasing the volume of the face
or any other part of the body, for hydration of the
skin or mucous membranes, for increasing the
volume of the lips ; healing products for medical
or hygienic use; anaesthetics for surgery;
injectable dermal fillers; pharmaceutical agents for
the epidermis; creams for dermatological use;
medicated creams and lotions for the body, skin,
face and hands; disinfectants.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 المنتجات، تحديدا،مستحضرات صيدالنية لغايات تجميلية
المعقمة القابلة للزرع والمعطاة عن طريق الحقن إلزالة التجاعيد
والخطوط الرفيعة وانقباضات البشرة؛ المنتجات الجلدية أو
الصيدالنية التي تحقن في البشرة أو تحتها وفي أو تحت األغشية
المخاطية إلزالة التجاعيد وإنقباضات البشرة إلعادة التشكيل
ولزيادة حجم الوجه أو أي جزء أخر من الجسم ولترطيب البشرة
أو األغشية المخاطية ولزيادة حجم الشفاه؛ منتجات العالج
لالستخدام الطبي أو الصحي؛ المستحضرات التخديرية
للجراحة؛ مستحضرات الحشو الجلدية القابلة للحقن؛ العوامل
الصيدالنية للبشرة ؛ الكريمات لالستخدامات الجلدية؛ الكريمات
ومستحضرات اللوشن الطبية للجسم والجلد والوجه واأليدي؛
.المطهرات
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

22/12/2020

Applicant Name:

H.Lundbeck A/S
: Denmark
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

amman/khalda/wasfi al tal
5

اس/الندبيك ايه.شركة اتش
دنمارك
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

ش/خلدا/ عمان11190 -928413ب.ص
وصفي التل

P.O.Box928413- 11190
Class

: تاريخ ايداع الطلب

 فالبي الدنمارك2500 ,9 اوتيليافيج

Ottiliavej 9, 2500 Valby,
Denmark

176364

22/12/2020

5

الصنف

176364

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

RXULTI
Goods/Services

Pharmaceuticals and medical preparations and
substances; vaccines; pharmaceutical preparations and
substances for the prevention and treatment of disorders
and diseases in, generated by or acting on the central
nervous system; pharmaceutical preparations and
substances acting on the central nervous system; central
nervous system stimulants; pharmaceutical preparations
and substances for the prevention and treatment of
psychiatric and neurological disorders and diseases;
pharmaceutical preparations and substances used for the
prevention, management and treatment of headaches,
migraines, pain, immune and inflammatory disorders
and diseases; pharmaceutical preparations and
substances for the prevention and treatment of
dementia, Alzheimer's disorder and disease, dizziness,
seizures, stroke, depression, cognitive impairment,
cognitive disorders and diseases, mood disorders,
psychosis, anxiety, apathy, epilepsy, Lennox-Gastaut
syndrome (LGS), sclerosis, porphyria, Huntington's
disorder and disease, insomnia, Parkinson's disorder
and disease, falls, movement disorders and diseases,
dyskinesia, poor or absent motor functions, tremor,
schizophrenia, bipolar disorder and disease, mania,
ADHD, PTSD, agitation, aggression, autism,
melancholy, OCD, Tourette’s syndrome, progressive
supranuclear palsy (PSP), restlessness, akathisia,
fatigue, somnolence, nausea, cancer, alcoholism and
dependency; preparations, substances, reagents and
agents for diagnostic and medical purposes.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

المستحضرات والمواد الصيدالنية والطبية؛ اللقاحات؛
المستحضرات والمواد الصيدالنية والطبية المستخدمة
للوقاية من ومعالجة االعتالالت واألمراض التي تصيب
أو تؤثر على النظام العصبي المركزي؛ المواد
والمستحضرات الصيدالنية التي تؤثر على النظام
العصبي المركزي؛ محفزات النظام العصبي المركزي؛
المستحضرات والمواد الصيدالنية المستخدمة للوقاية من
ومعالجة االعتالالت واألمراض النفسية والعصبية؛
المستحضرات الصيدالنية والمواد المستخدمة للوقاية من
الصداع والصداع النصفي واأللم واالضطرابات المناعية
وااللتهابية واألمراض ومعالجتها وعالجها ؛
المستحضرات والمواد الصيدالنية المستخدمة للوقاية من
، وأمراض واعتالالت الزهايمر،ومعالجة الخرف
، واالكتئاب، والسكتة الدماغية، ونوبات الصرع،والدوخة
، واالضطرابات المعرفية،والضعف اإلدراكي
، والالمباالة، والقلق، والهذيان،واضطرابات المزاج
والصرع؛ المستحضرات والمواد الصيدالنية المستخدمة
جاستوت (ال جي-للوقاية من ومعالجة متالزمة لينوكس
 واعتالل ومرض، والبورفيريا، وتصلب األنسجة،)اس
، واعتالل ومرض باركنسون، واألرق،هنتنغتون
 والخلل في، واعتالالت وأمراض الحركة،والسقوط
 وانفصام، والرعاش، وضعف الوظائف الحركية،الحركة
 و، والهوس، واعتالل ومرض ثنائية القطب،الشخصية
 واعتالل ما بعد، اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة
، والكآبة، والتوحد، والعدوان، والتحريض،الصدمة
 والشلل التدريجي، ومتالزمة توريت،والوسواس القهري
 عدم القدرة على، فوق النووي (بي اس بي)؛ األرق
 إدمان،  السرطان،  الغثيان،  النعاس،  اإلرهاق، التنفس
الكحول والتبعية ؛ المستحضرات والمواد والكواشف
.واألغراض التشخيصية والطبية
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Date of

24/12/2020

Applicant Name:

Stafford-miller (Ireland)
Limited
: Ireland
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

24/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

ميلر (ايرالند) ليمتد-ستافورد

:اسم طالب التسجيل

ايرلندا
شركة اجنبية

Clocherane, Youghal Road,
. كو، دونغارفان، يوغال رود،كلوكيرين
Dungarvan, Co. Waterford
 ايرلندا،ووترفورد
Ireland
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176577
5
5
176577

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

SENSODYNE NOURISH
Goods/Services

Medicated toothpaste, medicated tooth polishing
preparations, medicated tooth whitening
preparations, medicated mouthwashes, medicated
bleaching preparations, medicated chewing gum
and lozenges for dental hygiene.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : IE
Claim No : 202001080
Claim Date : 2020-07-03

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، مستحضرات تلميع األسنان العالجية،معجون اسنان طبي
، غسول الفم العالجي،مستحضرات تبييض األسنان العالجية
 علكة المضغ العالجية وحبات،مستحضرات التبييض العالجية
.الدواء المحالة لنظافة األسنان
______________________________________
IE : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
202001080 : رقم االدعاء
03-07-2020 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

04/01/2021

Applicant Name:

Difagri SAS
: France
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

04/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

ديفاغري اس ايه اس
فرنسا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

499 rue des valois, PA Marches
 بيه ايه مارشيس دي، رو دي فالوا499
de bretagne-Saint hilaire de
85600 ،سانت هيالر دي لوالي-بريتاني
loulay, 85600 Montaigu فرنسا، فيندي-مونتايجو
Vendee, France
Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
921100  ب. ص، شارع مكة،104 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن11192 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176599
5
5
176599

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

PROPYPACT
Goods/Services

Dietary supplements for animals; medicines for
veterinary purposes; rat poison; veterinary
preparations; amino acids for veterinary purposes;
bacteriological preparations for medical and
veterinary use; diagnostic preparations for
veterinary purposes; biological preparations for
veterinary purposes; cod liver oil; preparations for
destroying mice; preparations for destroying
noxious animals; enzyme preparations for
veterinary purposes; enzymes for veterinary
purposes; fungicides; greases for veterinary
purposes; insecticidal animal shampoo;
insecticidal veterinary washes; lotions for
veterinary purposes; medicated animal feed.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، أدوية الستخدامات بيطرية،مكمالت للحمية الغذائية للحيوانات
 أحماض أمينية للغايات، المستحضرات البيطرية،سم فئران
، مستحضرات بكتيرية لالستخدام الطبي والبيطري،البيطرية
 مستحضرات حيوية،مستحضرات تشخيصية للغايات البيطرية
 مستحضرات إلبادة، زيت كبد سمك القد،لالستخدامات البيطرية
، مستحضرات القضاء على الحيوانات الضارة،الفئران
، إنزيمات لغايات بيطرية،مستحضرات إنزيمية لغايات بيطرية
 شامبو الحيوانات، دهون لغايات بيطرية،مبيدات الفطريات
، الغسوالت البيطرية المبيدة للحشرات،المبيد للحشرات
. أغذية الحيوانات العالجية،الغسوالت لالستخدامات البيطرية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

07/01/2021

اسم طالب التسجيل:

بايون يو كيه ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

07/01/2021

Date of

PAION UK LIMITED
: United Kingdom
Foreign Company

Applicant Name:

Unit D1, Brookmount Court,
يونت دي  ،1بروكماونت كورت ،كيركود
Kirkwood Road, Cambridge
رود ،كامبردج سي بي  2 4كيو اتش،
CB4 2QH, United Kingdom
المملكة المتحدة
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176593
5
5
176593

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

BYFAVO
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المهدئات والمبنجات (العقاقير المخدرة) والمنومات ومزيالت
القلق ومرخيات العضالت ومضادات االختالج (مضادات
التشنجات) والمسكنات.

Goods/Services

Sedatives, anaesthetics, hypnotics, anxiolytics,
muscle relaxants, anticonvulsants and analgesics.
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تاريخ ايداع الطلب :

11/01/2021

اسم طالب التسجيل:

هيربونيس ايه جي
سويسرا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

راينشتراسه  4302 ،30اوجست بي ال،
سويسرا

11/01/2021

Date of

Herbonis AG
: Switzerland
Foreign Company

Applicant Name:

Rheinstrasse 30, 4302 Augst
BL, Switzerland

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176587
5
5
176587

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

PANBONIS
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المكمالت الغذائية للحيوانات.
______________________________________
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCH :
رقم االدعاء 755611 :
تاريخ االدعاء 24-11-2020 :

Goods/Services

dietary food supplements for animals.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CH
Claim No : 755611
Claim Date : 2020-11-24
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Date of

13/01/2021

Applicant Name:

Mr. Tarek Kudsi Alattar
: Syrian Arab Republic
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Syria – Damascus – Alhalboni
– Near Alhalboni Mosque

13/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

السيد طارق قدسي العطار
سوريا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 قرب مسجد-  الحلبوني-  دمشق- سوريا
الحلبوني

Nader Jamil Qumsieh (NJQ &
11814 -142025ب.نادر جميل قمصية ص
ASSOCIATES) P.O.Box142025 عمان، شارع الملك عبدهللا الثاني258
11814 258 King Abdullah II
Street, Amman
Class
الصنف
176714
5
5
176714

Goods/Services

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic
food and substances adapted for medical or
veterinary use, food for babies; dietary
supplements for humans and animals; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides;
Medicinal herbs, medicinal tea and medicinal
plants

 مستحضرات صحية لغايات،مستحضرات صيدالنية وبيطرية
 مواد وأغذية حمية معدة لإلستعمال الطبي أو البيطري،طبية
 مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان،وأغذية للرضع واألطفال
 مواد حشو األسنان وشمع طب،والحيوان؛ لصقات ومواد ضماد
 مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات، مطهرات،األسنان
 مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب؛ اعشاب طبية و،الضارة
شاي طبي و نباتات طبية

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trade mark
does not give owners the exclusive right to use
(detox) separately from the mark.

_______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق: التنازل
) اذا ظهرت بمعزل عن العالمةdetox( باستعمال
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تاريخ ايداع الطلب :

19/01/2021

اسم طالب التسجيل:

هيربونيس ايه جي
سويسرا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

راينشتراسه  4302 ،30اوجست بي ال،
سويسرا

19/01/2021

Date of

Herbonis AG
: Switzerland
Foreign Company

Applicant Name:

Rheinstrasse 30, 4302 Augst
BL, Switzerland

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176470
5
5
176470

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

HERBONIS
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المكمالت الغذائية للحيوانات.
_______________________________________
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCH :
رقم االدعاء 750590 :
تاريخ االدعاء 10-08-2020 :

Goods/Services

dietary food supplements for animals.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CH
Claim No : 750590
Claim Date : 2020-08-10
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تاريخ ايداع الطلب :

19/01/2021

اسم طالب التسجيل:

هيربونيس ايه جي
سويسرا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

راينشتراسه  4302 ،30اوجست بي ال،
سويسرا

19/01/2021

Date of

Herbonis AG
: Switzerland
Foreign Company

Applicant Name:

Rheinstrasse 30, 4302 Augst
BL, Switzerland

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176471
5
5
176471

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المكمالت الغذائية للحيوانات.
_______________________________________
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCH :
رقم االدعاء 750589 :
تاريخ االدعاء 10-08-2020 :

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

dietary food supplements for animals.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CH
Claim No : 750589
Claim Date : 2020-08-10
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تاريخ ايداع الطلب :

28/01/2021

اسم طالب التسجيل:

زينبرو كوربوريشين
امريكا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

28/01/2021

Date of

Zinpro Corporation
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

 10400فايكنغ درايف ،سويت  ،240ايدين 10400 Viking Drive, Suite 240,
Eden Prairie, Minnesota 55344,
برايري ،مينيسوتا  ،55344الواليات
United States of America
المتحدة االمريكية
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176537
5
5
176537

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المكمالت الغذائية الحيوانية.
_______________________________________
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 90/333,065 :
تاريخ االدعاء 20-11-2020 :

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Animal nutritional supplements.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90/333,065
Claim Date : 2020-11-20
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تاريخ ايداع الطلب :

31/01/2021

اسم طالب التسجيل:

راكوتن ميديكال ،إنك.
امريكا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

31/01/2021

Date of

Rakuten Medical, Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

900 Concar Drive, Suite 400,
 900كونكار درايف ،سويت  ،400سان
San Mateo, California 94402,
ماتيو ،كاليفورنيا  ،94402الواليات المتحدة
U.S.A.
األمريكية
The Right Choice IP
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
P.O.Box841153- 11184 Amman,
ص.ب 11184 -841153عمان  ،ضاحية
الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم Dahiat AL Rashid, Om Omarah ، 59
Street , Building No.59 Ground
الطابق االرضي
floor 59
Class
الصنف
176653
5
5
176653

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المستحضرات الصيدالنية لعالج السرطان والوقاية منه.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cancer.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

21/02/2021

Applicant Name:

Merck Sharp & Dohme Corp.
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

21/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.ميرك شارب اند دوم كورب
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

One Merck Drive, Whitehouse
 نيو، وايتهاوس ستايشن،وان ميرك درايف
Station, New Jersey 08889,
 الواليات المتحدة،08889 جرسي
United States of America
االمريكية
Cedar White Bradley
األردن ذ/ سيدر وايت برادلي لالستشارات
Consulting/Jordan Ltd
، شارع مكة، عمان11821 -435ب.م م ص
P.O.Box435- 11821 Amman,
أبراج الحجاز
Makkah Street, Al-Hijaz
Towers Center
Class
الصنف
176703
5
5
176703

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

LAGEVRIO
Goods/Services

Pharmaceutical preparations, namely, antiinfectives and anti-virals.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

المستحضرات الصيدالنية وتحديدا ً مضادات العدوى ومضادات
.الفيروسات
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

21/02/2021

Applicant Name:

Sanosil AG
: Switzerland
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Eichtalstrasse 49, 8634
Hombrechtikon, Switzerland

21/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

سانوسيل ايه جي
سويسرا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، هومبيرشتيكون8634 ،49 ايشتالشتراسيه
سويسرا

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176580
5
5
176580

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

SANOSIL
Goods/Services

Disinfectants; disinfectants for hygiene purposes,
disinfectants for sanitary purposes, disinfectants
for household use; disinfectants for swimming
pools; disinfectant hand sanitizing preparations;
all-purpose disinfecting preparations; disinfectants
for surfaces; disinfectants for the treatment of
water; disinfectants for the treatment of liquid
matters; disinfectants for the treatment of air;
disinfectants for the treatment of gaseous matters;
all aforementioned goods exclusively destined for
being used on inanimate matter.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

المطهرات؛ مطهرات ألغراض النظافة والصحة ومطهرات
لألغراض الصحية ومطهرات لالستخدامات المنزلية؛ مطهرات
لبرك السباحة؛ مستحضرات تعقيم األيدي المطهرة؛
مستحضرات التطهير لجميع االستخدامات؛ مطهرات لألسطح؛
المطهرات لمعالجة المياه؛ المطهرات لمعالجة المواد السائلة؛
الم طهرات لمعالجة الهواء؛ المطهرات لمعالجة المواد الغازية؛
جميع البضائع المذكورة أعاله معدّه حصريًا لالستخدام للمواد
.غير الحية
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Date of

21/02/2021

Applicant Name:

Sanosil AG
: Switzerland
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Eichtalstrasse 49, 8634
Hombrechtikon, Switzerland

21/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

سانوسيل ايه جي
سويسرا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، هومبيرشتيكون8634 ،49 ايشتالشتراسيه
سويسرا

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176559
5
5
176559

Goods/Services

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Disinfectants; disinfectants for hygiene purposes,
disinfectants for sanitary purposes, disinfectants
for household use; disinfectants for swimming
pools; disinfectant hand sanitizing preparations;
all-purpose disinfecting preparations; disinfectants
for surfaces; disinfectants for the treatment of
water; disinfectants for the treatment of liquid
matters; disinfectants for the treatment of air;
disinfectants for the treatment of gaseous matters;
all aforementioned goods exclusively destined for
being used on inanimate matter.

المطهرات؛ مطهرات ألغراض النظافة والصحة ومطهرات
لألغراض الصحية ومطهرات لالستخدامات المنزلية؛ مطهرات
لبرك السباحة؛ مستحضرات تعقيم األيدي المطهرة؛
مستحضرات التطهير لجميع االستخدامات؛ مطهرات لألسطح؛
المطهرات لمعالجة المياه؛ المطهرات لمعالجة المواد السائلة؛
الم طهرات لمعالجة الهواء؛ المطهرات لمعالجة المواد الغازية؛
جميع البضائع المذكورة أعاله معدّه حصريًا لالستخدام للمواد
.غير الحية

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give the owners the exclusive right to use
the term "DISINFECTANTS FOR LIFE"
whenever appearing differently or separately from
the mark.

______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق: _التنازل
"DISINFECTANTS FOR LIFE" باستعمال عبارة
.عندما تظهر بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

25/02/2021

اسم طالب التسجيل:

كومياي كيميكال انستري كو .ليمتد.

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

يابان
شركة اجنبية

25/02/2021
KUMIAI CHEMICAL
INDUSTRY CO., LTD.

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Applicant Name:
Nationality

: Japan
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
4-26, IKENOHATA

1 ،4-26أيكينوهاتا -1تشوم ،تايتو-كو،
CHOME, TAITO-KU,
طوكيو  ،8782-110اليابان
TOKYO 110-8782, JAPAN
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176529
5
5
176529

مبيدات الفطريات ،مبيدات الحشرات ،مبيدات األعشاب الضارة
والحشائش ،مبيدات اآلفات.

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

fungicides; insecticides; herbicides; pesticides.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

25/02/2021

اسم طالب التسجيل:

يو بي ال كوربوريشن ليمتد
موريشيوس
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

25/02/2021

Date of

UPL Corporation Limited
: Mauritius
Foreign Company

Applicant Name:

5TH FLOOR, NEWPORT
الطابق الخامس ،نيوبورت بلدينغ ،لويس
BUILDING, LOUIS
باستور ستريت ،بورت لويس ،موريشيوس
PASTEUR STREET, PORT
LOUIS, MAURITIUS
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176449
5
5
176449

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Foltron
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مبيدات األعشاب الضارة ومبيدات اآلفات ومبيدات الحشرات
ومبيدات الفطريات ومبيدات الديدان ومبيدات القوارض ومبيدات
الحشائش ومستحضرات قتل الحشائش وتدمير الهوام
(الطفيليات).

Goods/Services

Herbicides, pesticides, insecticides, fungicides,
vermicides, rodenticides, weedicides, preparations
for killing weeds and destroying vermin.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

25/02/2021

اسم طالب التسجيل:

يو بي ال كوربوريشن ليمتد
موريشيوس
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

25/02/2021

Date of

UPL Corporation Limited
: Mauritius
Foreign Company

Applicant Name:

5TH FLOOR, NEWPORT
الطابق الخامس ،نيوبورت بلدينغ ،لويس
BUILDING, LOUIS
باستور ستريت ،بورت لويس ،موريشيوس
PASTEUR STREET, PORT
LOUIS, MAURITIUS
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176450
5
5
176450

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Pilatus
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مبيدات األعشاب الضارة ومبيدات اآلفات ومبيدات الحشرات
ومبيدات الفطريات ومبيدات الديدان ومبيدات القوارض ومبيدات
الحشائش ومستحضرات قتل الحشائش وتدمير الهوام
(الطفيليات).

Goods/Services

Herbicides, pesticides, insecticides, fungicides,
vermicides, rodenticides, weedicides, preparations
for killing weeds and destroying vermin.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

01/03/2021

اسم طالب التسجيل:

بلوبرينت ميديسينز كوربوريشن

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

امريكا
شركة اجنبية
 45سيدني ستريت ،كامبريدج،
ماساتشوستس  ،02139الواليات المتحدة
األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
عمان  11192االردن
الصنف

176676

01/03/2021

Date of

Blueprint Medicines
Corporation
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

45 Sidney Street, Cambridge,
Massachusetts 02139, USA
Abu-Ghazaleh Intellectual
Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
Class
176676
5
5

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

GAVRETO
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المستحضرات الصيدالنية لعالج السرطان.

Goods/Services

Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

01/03/2021

اسم طالب التسجيل:

بلوبرينت ميديسينز كوربوريشن

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

امريكا
شركة اجنبية
 45سيدني ستريت ،كامبريدج،
ماساتشوستس  ،02139الواليات المتحدة
األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
عمان  11192االردن
176675

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المستحضرات الصيدالنية لعالج السرطان.

الصنف

01/03/2021

Date of

Blueprint Medicines
Corporation
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

45 Sidney Street, Cambridge,
Massachusetts 02139, USA
Abu-Ghazaleh Intellectual
Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
Class
176675
5
5

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer.

66

تاريخ ايداع الطلب :

18/03/2021

اسم طالب التسجيل:

سانتن ساس
فرنسا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

18/03/2021

Date of

SANTEN SAS
: France
Foreign Company

Applicant Name:

1, rue Pierre Fontaine,
 ،1رو بيرير فونتين  ،باتيمنت جينافينير اي
Bâtiment Genavenir IV, 91000
في  91000 ،ايفري  ،فرنسا
EVRY , FRANCE
The Right Choice IP
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
P.O.Box841153- 11184 Amman,
ص.ب 11184 -841153عمان  ،ضاحية
الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم Dahiat AL Rashid, Om Omarah ، 59
Street , Building No.59 Ground
الطابق االرضي
floor 59
Class
الصنف
176650
5
5
176650

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

VERKAZIA
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات عالج العيون

Goods/Services

Ophthalmic preparations
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تاريخ ايداع الطلب :

30/05/2021

اسم طالب التسجيل:

سيلتريون،انك
جمهورية كوريا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ، 23اكاديمي -رو ،يونسو -جو ،انشيون،
جمهورية كوريا

30/05/2021

Date of

Celltrion, Inc.
: Republic of Korea
Foreign Company

Applicant Name:

23, Academy-ro, Yeonsu-gu,
lncheon, Republic of Korea

SABA & CO
سابا وشركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 56 11184 -840553شارع االمير
PROPERTY P.O.Box840553شاكر بن زيد ,الشميساني االردن
11184 56, PRINCE SHAKER
BIN ZAID ST.,SHEMISSANI
Class
الصنف
176665
5
5
176665

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

REGKIRONA
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات عالج األجسام المضادة ،األدوية لألغراض الطبية
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءKP :
رقم االدعاء 0226099-2020-40 :
تاريخ االدعاء 10-12-2020 :

Goods/Services

Antibodies treatment preparations; drugs for
medical purposes
________________________________________
Priority claim: Claim Country : KP
Claim No : 40-2020-0226099
Claim Date : 2020-12-10
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تاريخ ايداع الطلب :

30/05/2021

اسم طالب التسجيل:

سيلتريون،انك،
جمهورية كوريا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ، 23اكاديمي -رو ،يونسو -جو ،انشيون،
جمهورية كوريا

30/05/2021

Date of

Celltrion, Inc.
: Republic of Korea
Foreign Company

Applicant Name:

23, Academy-ro, Yeonsu-gu,
lncheon, Republic of Korea

SABA & CO
سابا وشركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 56 11184 -840553شارع االمير
PROPERTY P.O.Box840553شاكر بن زيد ,الشميساني االردن
11184 56, PRINCE SHAKER
BIN ZAID ST.,SHEMISSANI
Class
الصنف
176626
5
5
176626

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

KOVDAVIO
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات عالج األجسام المضادة ،األدوية لألغراض الطبية
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءKP :
رقم االدعاء 0226096-2020-40 :
تاريخ االدعاء 10-12-2020 :

Goods/Services

Antibodies treatment preparations; drugs for
medical purposes
________________________________________
Priority claim: Claim Country : KP
Claim No : 40-2020-0226096
Claim Date : 2020-12-10
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

08/06/2021

Applicant Name:

The Mentholatum Company
Limited
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Class

5

Goods/Services

: تاريخ ايداع الطلب

منثوالتم المحدودة

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية
 ايست-  بيل بارك كاميس- جادة ريدوود
 ه بي إي» سكوتالند- 5 كيلبرايد جي

1 Redwood Avenue, Peel Park
Campus East Kilbride, G74
5PE Scotland
928413- 11190 amman
176365

08/06/2021

-  عمان11190 -928413 خالد البرانسة
شارع وصفي التل
5

الصنف

176365

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

rnarmaceutical and veterinary preparations;
Sanitary preparations for medical purposes;
dietetic food and substances adapted for medical
or veterinary use, food for babies; dietary
supplements for humans and anz™Is; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth,
dental wax; — disinfectants; preparations for
destroying vermin: fungicides, herbicides;
Pharmaceutical preparations and substances;
topical preparations for the relief of pain.

مستحضرات صيدلية وبيطرية» مستحضرات صحيه الغراض
طبية؛ مواد وأغذية حمية معدة لالستعمال الطبي أو البيطري؛
طعام األطفال الرضع؛ مكمالت حمية غذائية لالنسان والحيوان؛
لصوقء» مواد تضميد؛ مواد حشو األسنان» شمع طب
األسنان؟؛ مطهرات؟؛ مبيدات الفطريات؛ مستحضرات ومواد
صيدالنية؛ مستحضرات موضعية لتسكين االالم

________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give owners the right to use the general and
descriptive words a separately from the mark

______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: _التنازل
باستعمال الكلمات العامة والوصفية بمعزل عن العالمه
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

23/06/2021

Applicant Name:

Hayat Pharmaceutical
Industries Co.
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

23/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة الحياة للصناعات الدوائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
 االردن,عمان

Amman, Jordan

 االردن, عمان11118 -1564

1564- 11118 Amman, Jordan
176478

Class

5

5

الصنف

176478

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Maxidal ماكسيدال
Goods/Services

Pharmaceutical and medical and health and dietary
products and supplements containing vitamins,
and minerals, for use in vitamin and mineral
deficiencies and osteoporosis

الخدمات التالية/من اجل البضائع

.المستحضرات الصبدالنية والطبية والصحية والمكمالت
الغذائية المحتوية على الفيتامينات والمعادن لالستعمال في
حالالت نقص الفيتامينات والمعادن وهشاشة العظام
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

23/06/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة الحياه للصناعات الدوائية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مساهمة عامة

23/06/2021

Date of

hayat pharmaceutical
industries company
: Jordan
Public Shareholding Company

Applicant Name:

 11118 -1564عمان العبدلي

1564- 11118 amman

 11118 -1564عمان العبدلي
176477

الصنف

1564- 11118 amman
5

5

Class

176477

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

برودال Prodal
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المستحضرات الصبدالنية والطبية والصحية والمكمالت الغذائية
المحتوبة الفيتامينات والمعادن لالستعمال فى حاالت نقص .
الفيثامينات والمعادن وهشاشة العظام

Goods/Services

Pharmaceutical and medical and heaith ard dietary
products and supplements containing vitamins,
and minerals, for use in vitamin and mineral
deficiencies and osteoporosis
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

22/12/2020

Applicant Name:

Société des Produits Nestlé
S.A.
: Switzerland
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

1800 VEVEY,Switzerland

22/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.ايه.سوسيتيه دي برودوي نستله أس

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية
 سويسرا، مدينة فيفاي1800

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176585
5
5
176585

Goods/Services

Dietetic food, beverages and substances adapted
for medical and clinical use; food and food
substances for babies; food for babies; infant
formula; food for infants; powdered milk for
babies; food and food substances for medical use
for children and invalids; food and food substances
for nursing mothers for medical use; nutritional
supplements for medical purposes for pregnant
women and nursing mothers; nutritional
supplements; dietary supplements for medical use;
nutritional and dietary supplements for medical
use; vitamin preparations, mineral-based
preparations; meal replacements adapted for
medical use; dietetic confectionery for medical
use; dietary fiber.

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

أغذية الحمية والمشروبات والمواد المعدّة لالستخدامات الطبية
والسريرية؛ األطعمه ومواد خاصة باألطعمه لالطفال؛ أغذية
لألطفال الرضع؛ حليب األطفال حديثي الوالدة؛ أطعمة لألطفال
حديثي الوالدة؛ حليب مجفف لألطفال؛ الطعام ومواد الطعام
لالستخدام الطبي لألطفال والعجزة؛ الطعام ومواد الطعام
لألمهات المرضعات لالستخدام الطبي؛ المكمالت الغذائية
ألغراض طبية للنساء الحوامل واالمهات المرضعات؛
المكمالت الغذائية؛ مكمالت الحمية لالستخدامات الطبية؛
مكمالت التغذية والحمية الغذائية لالستخدامات الطبية؛
مستحضرات الفيتامينات والمستحضرات التي أساسها المعادن؛
بدائل الوجبات المعدّة لالستخدام الطبي؛ حلويات الحمية
.لالستخدام الطبي؛ األلياف الغذائية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

24/02/2021

اسم طالب التسجيل:

جيانجسو اكسنجدا ستيل تاير كورد كو ،.ال
تي دي.
الصين
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

24/02/2021

JIANGSU XINGDA STEEL
TYRE CORD CO., LTD.

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Applicant Name:
Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
No.88, Renmin West

Road,
نمبر  ،88رينمين ويست رود ،داينان
Dainan Township, Xinghua
تاونشيب ،اكسينجهوا سيتي ،جيانجسو
City, Jiangsu Province,
بروفينس ،جمهورية الصين الشعبية
People`s Republic of China
& Nader Jamil Qumsieh (NJQ
نادر جميل قمصية ص.ب11814 -142025
ASSOCIATES) P.O.Box142025 258شارع الملك عبدهللا الثاني ،عمان
11814 258 King Abdullah II
Street, Amman
Class
الصنف
176454
6
6
176454

اسالك فوالذية؛ شباك سلكية؛ اسالك من سبائك المعادن غير
النفيسة عدا سلك المصهر؛ ألياف فوالذية؛ حبال سلكية؛
مصنوعات حدادة؛ اسالك معدنية للحام؛ فوالذ غير مشكل او
مشكل جزئياً؛ انابيب فوالذية؛ مباني معدنية

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

steel wire; wire gauze; wire of common metal
;alloys, except fuse wire; Steel fiber; wire rope
ironmongery*; soldering wire of metal; steel,
unwrought or semi-wrought; steel tubes; buildings
of metal
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تاريخ ايداع الطلب :

30/05/2021

اسم طالب التسجيل:

جينيرال موترز ال ال سي
امريكا

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

30/05/2021

Date of

GENERAL MOTORS LLC
: United States

Applicant Name:

300 Renaissance Center, City
 300رينيسانس سنتر ،سيتي اوف
of Detroit, State of Michigan
ديترويت ،والية ميتشيغان 3000-48265
48265-3000
SABA & CO
سابا وشركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 56 11184 -840553شارع االمير
PROPERTY P.O.Box840553شاكر بن زيد ,الشميساني االردن
11184 56, PRINCE SHAKER
BIN ZAID ST.,SHEMISSANI
Class
الصنف
176625
6
6
176625

من اجل البضائع/الخدمات التالية

سالسل تعليق المفاتيح المعدنية وعالقات المفاتيح المعدنية
وحلقات المفاتيح المعدنية والمفاتيح المعدنية وإطارات لوحات
المركبات المعدنية والصناديق المعدنية المزينة وصناديق النقود
المعدنية والحصاالت المعدنية والمشابك المعدنية للنقود والسبائك
المصنوعة من معادن شائعة واألنابيب الفوالذية واألقفال
المعدنية للمركبات والنوابض المعدنية والحاويات المعدنية
وأجهزة الشد المعدنية لهياكل السيارات المعدنية؛ اإلشارات
المعدنية ولوحات االصطفاف المعدنية وإشارات الشوارع
المعدنية والحاويات المعدنية والتماثيل والمنحوتات المعدنية
للزينة واألجراس المعدنية والسالسل المعدنية والمقارع المعدنية
لألبواب واألقفال المعدنية والكؤوس المعدنية ولوحات األسماء
المعدنية والخزنات المعدنية واألدوات المعدنية واالنابيب
المعدنية وشبكات األنابيب المعدنية والمواسير المعدنية
المستخدمة جميعها للسيارات والبراغي المعدنية والعزقات
المعدنية وبراغي التثبيت المعدنية وحلقات إحكام الربط المعدنية
ومثبتات الربط والشد المعدنية.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءBR :
رقم االدعاء 921634340 :
تاريخ االدعاء 17-12-2020 :

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Metal key chains, metal key fobs, metal key rings,
metal keys, metal license plate frames, decorative
metal boxes, metal money boxes, metal banks,
metal money clips, alloys of common metal, steel
pipes, metal locks for vehicles, metal springs,
metal containers, metal tensioners for motor
vehicle frames; metal signs, metal parking signs,
metal street signs, metal containers, ornamental
statues and sculptures of metal, metal bells, metal
chains, metal door knockers, metal locks, metal
trophies, metal nameplates, metal safes, metal
hardware, metal pipes, metal piping, and metal
tubing all for motor vehicle use, metal screws,
metal nuts, metal bolts, metal washers and metal
fasteners.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : BR
Claim No : 921634340
Claim Date : 2020-12-17
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: تاريخ ايداع الطلب

PSA AUTOMOBILES SA
: France
Foreign Company

بي اس ايه اوتوموبيلز اس ايه
فرنسا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

2-10 Boulevard de l'Europe,
78300 Poissy, FRANCE

78300 ، بوليفارد دي ل‘يوروب2-10
 فرنسا،بواسي

13/10/2020

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

13/10/2020

Date of

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
921100  ب. ص، شارع مكة،104 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن11192 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176604
7
7
176604

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

STELLANTIS
Goods/Services

agricultural implements other than hand-operated; machine
shafts; carburettor feeders; alternators; lubricating rings [parts of
machines]; glow plugs for diesel engines; carburettors; casings
for machines, engines and power units; machine cylinders;
engine cylinders and power units; engine exhaust manifolds;
hydraulic drives for machines, engines or power units; pneumatic
drives for machines, engines or power units; compressors
[machines]; air condensers; steam condensers [parts of
machines]; self-lubricating bearings; bearings for drive shafts;
emission control devices for engines and power units; machine
and engine controls; electric door openers; distributors for
engines or power units; fuel economizers for engines and power
units; ejectors; harvesters; filters [parts of machines, engines and
power units]; cooling air cleaning filters for power units; filter
presses; power generators; electricity generators; universal joints
[cardan joints]; shaft couplings [machines]; joints [parts of power
units]; injectors for power units; vehicle washing systems;
agricultural machines; power units for air-cushion vehicles;
hydraulic motors and power units; starters for motors and power
units; cylinder pistons; pistons for power units; machine pistons;
pulleys [parts of machines]; cooling radiators for engines and
power units; pressure regulators [parts of machines]; speed
regulators for engines and power units; regulators [parts of
machines]; pressure regulators [parts of machines]; pressure
regulators [parts of machines]; water heaters [parts of machines];
heat exchangers [parts of machines]; lubrication boxes
[machines]; excavators; silencers for engines and power units;
cylinder heads for power units; hydraulic turbines; turbochargers;
valves [parts of machines]; fans for engines and power units.
________________________________________Priority claim:
Claim Country : FR
Claim No : 4641639
Claim Date : 2020-04-23

الخدمات التالية/من اجل البضائع

،االدوات الزراعية بخالف أعمدة دوران اآلالت التي يتم تشغيلها باليد
 وحلقات التزييت [أجزاء من، وأجهزة المناوب،وأجهزة تغذية المكربن
 واألغلفة، والمكربنات، وشمعات اإلشعال لمحركات الديزل،]اآلالت
 واسطوانات، واسطوانات اآلالت،لآلالت والمحركات ووحدات الطاقة
 وأعمدة اإلدارة، ومشعبات عادم المحرك،المحركات ووحدات الطاقة
 والضواغط،الهيدروليكية لآلالت أو المحركات أو وحدات الطاقة
،] ومكثفات البخار [أجزاء من اآلالت، ومكثفات الهواء،][اآلالت
 وأجهزة التحكم في، ومحامل أعمدة التدوير،والمحامل ذاتية التزييت
 ومفاتيح التحكم في اآلالت،االنبعاثات للمحركات ووحدات الطاقة
 وأجهزة التوزيع، وأجهزة فتح األبواب بالطاقة الكهربية،والمحركات
 والمرشحات، وآالت الحصاد، والقاذفات،للمحركات ووحدات الطاقة
 ومرشحات تنظيف،][أجزاء من اآلالت والمحركات ووحدات الطاقة
، ومولدات الطاقة، وأجهزة كبس المرشح،هواء التبريد لوحدات الطاقة
،] والوصالت العمومية [وصالت كردان،ومولدات الكهرباء
 والوصالت [أجزاء من وحدات،]وازدواجات ربط األعمدة [اآلالت
، وأنظمة غسيل السيارات، وأجهزة الحقن لوحدات الطاقة،]الطاقة
 ووحدات الطاقة للمركبات المزودة بوسادات،واآلالت الزراعية
 وأجهزة بدء تشغيل، والمحركات الهيدروليكية ووحدات الطاقة،هوائية
 والبكرات [أجزاء، والمكابس االسطوانية،المحركات ووحدات الطاقة
 وأجهزة تنظيم، ومشع التبريد للمحركات ووحدات الطاقة،]من اآلالت
 وأجهزة تنظيم السرعة للمحركات،]الضغط [أجزاء من اآلالت
 وأجهزة تنظيم الضغط [أجزاء من،]ووحدات الطاقة [أجزاء من اآلالت
 وأجهزة تنظيم،] وأجهزة تنظيم الضغط [أجزاء من اآلالت،]اآلالت
،] وسخانات المياه [أجزاء من اآلالت،]الضغط [أجزاء من اآلالت
،] وصناديق التزييت [آالت،]ومبادالت الحرارة [أجزاء من اآلالت
 ورؤوس،والحفارات وأجهزة كتم الصوت للمحركات ووحدات الطاقة
 والشواحن،االسطوانات لوحدات الطاقة والتوربينات الهيدروليكية
 ومراوح المحركات،] والصمامات [أجزاء من اآلالت،التوربينية
.ووحدات الطاقة
_______________________________________االدعاء
FR : بلد االدعاء:بحق االولوية
4641639 : رقم االدعاء
23-04-2020 : تاريخ االدعاء
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Date of

29/12/2020

Applicant Name:

Nationality

RINNAI KABUSHIKI
KAISHA (also trading as
Rinnai Corporation)
: Japan

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

29/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

ريناي كابوشيكي كايشا (ويتاجرون باالسم
)ريناي كوربوريشن

:اسم طالب التسجيل

يابان
شركة اجنبية

: جنسية الطالب

2-26, Fukuzumi-cho,
، ناكاجاوا – كو، فوكوزومي – تشو،2-26
Nakagawa-ku, Nagoya-shi,
0802 -454  أيشي – كين،ناجويا – شي
Aichi-ken 454-0802 Japan
اليابان
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176474
7
7
176474

Goods/Services

Washing machines for industrial purposes
[laundry]; washing machines for household
purposes [laundry]; food mixing machines for
commercial use; dishwashers for industrial
purposes; dishwashers for household purposes;
electric wax-polishing machines for industrial
purposes; vacuum cleaners for industrial purposes;
electric wax-polishing machines for household
purposes; vacuum cleaners for household
purposes; electric food blenders for household
purposes; mills for household purposes, other than
hand-operated; knives, electric; whisks, electric,
for household purposes; fruit presses, electric, for
household purposes; blenders, electric, for
household purposes; kitchen grinders, electric;
crushers for kitchen use, electric; can openers,
electric.

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

آالت غسيل ألغراض صناعية (غسيل)؛ آالت غسيل ألغراض
منزلية (غسيل)؛ آالت مزج األطعمة لالستخدام التجاري؛
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 لألغراض المنزلية؛ خالطات الطعام الكهربائية
للغايات المنزلية؛ المطاحن ألغراض منزلية عدا عن التي تدار
يدويا؛ السكاكين الكهربائية؛ خفاقات البيض الكهربائية ألغراض
منزلية؛ معاصر الفاكهة الكهربائية ألغراض منزلية؛ الخالطات
الكهربائية ألغراض منزلية؛ مطاحن المطبخ الكهربائية؛
المجارش الكهربائية الستخدامات المطابخ؛ الفتاحات الكهربائية
للعلب المعدنية
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Date of

31/12/2020

Applicant Name:

LG Electronics Inc.
: Republic of Korea
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

31/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.إل جي إليكترونيكس إنك
جمهورية كوريا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

128, Yeoui-daero,
، جو- يونجدونجبو، دايرو- يوي،128
Yeongdeungpo-gu, Seoul,
 جمهورية كوريا،07336 ،سيؤول
07336, Republic of Korea
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176387
7
7
176387

Goods/Services

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Electric washing machines; Automatic
dishwashers; Electric vacuum cleaners; Hoses for
electric vacuum cleaners; Bags for electric vacuum
cleaners; Stick type vacuum cleaners; Electric
rotary blowers; Robots (machines); Compressed
air pumps; Electric rotary compressors;
Compressors for refrigerators; Spin driers (not
heated); Electric mixers for household purposes;
Robotic vacuum cleaners; Electric food
processors; Steam cleaners for household
purposes; Hand-held vacuum cleaners; Electric
vacuum cleaners for bedding; Housekeeping
robots for household purpose; Robots for personal
use, namely, robots for cleaning.

الغساالت الكهربائية؛ غساالت األطباق االوتوماتيكية؛ المكانس
الكهربائية؛ خراطيم المكانس الكهربائية؛ أكياس المكانس
الكهربائية؛ المكانس الكهربائية على شكل عصا؛ المنافيخ
الكهربائية الدوارة ؛ الروبوتات (اآلالت)؛ مضخات تُدار بالهواء
المضغوط؛ ضواغط دوارة كهربائية؛ ضاغطات للثالجات؛
المجففات الدوارة (غير المسخنة)؛ الخالطات الكهربائية
لالستخدامات المنزلية؛ المكانس الكهربائية اآللية؛ محضرات
الطعام الكهربائية؛ مكانس البخار للغايات المنزلية؛ مكانس
الكهربائية اليدوية؛ المكانس الكهربائية للشراشف؛ روبوتات
التدبير المنزلي لألغراض المنزلية؛ الروبوتات لالستخدام
. روبوتات للتنظيف:الشخصي وتحديدا

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give the owners the exclusive right to use
the words drum and power whenever appearing
differently or separately from the mark.

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال: لتنازل
 عندما تظهر بشكل مختلف أو بمعزلpower  وdrum الكلمات
.عن العالمة
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Date of

21/03/2021

Applicant Name:

Nationality

MAIDER MEDICAL
INDUSTRY EQUIPMENT
CO., LTD.
: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

21/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

،.مايدير ميديكال اندستري إكويبمنت كو
.ليمتد

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

: جنسية الطالب

Bingang Industrial Zone,
، شامين تاون،بينغانغ إنداستريال زون
Shamen Town, Yuhuan City,
، زهيجيانغ بروفينس،يوهوان سيتي
Zhejiang Province, P.R.China
جمهورية الصين الشعبية
The Right Choice IP
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
P.O.Box841153- 11184 Amman,
 ضاحية،  عمان11184 -841153ب.ص
Dahiat AL Rashid, Om Omarah ، 59  عمارة رقم،  شارع ام عمارة، الرشيد
Street , Building No.59 Ground
الطابق االرضي
floor 59
Class
الصنف
176646
7
7
176646

Goods/Services

Wrapping machines; pharmaceutical processing
industry machine; injection molding machine;
electronic industrial equipment; sealing machines
for industrial purposes; embossing machines;
moulds for processing plastics; optical cold
processing equipment.

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

آالت تغليف؛ آلة صناعة لمعالجة األدوية؛ آالت حقن اللدائن؛
معدات صناعية إلكترونية؛ آالت إحكام اإلغالق لألغراض
الصناعية؛ آالت للنقش البارز؛ قوالب لمعالجة البالستيك؛
.معدات المعالجة البصرية الباردة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

09/02/2021

اسم طالب التسجيل:

كابوشيكي كايشا هيتاشي سيزاكوشو
(ويتاجرون ايضا باسم هيتاشي ليمتد)

جنسية الطالب :

يابان
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

09/02/2021

Applicant Name:

KABUSHIKI KAISHA
HITACHI SEISAKUSHO
(d/b/a Hitachi, Ltd.),
: Japan

Foreign Company

6ـ ،6مارنوشي - 1تشوم ،شيودا  -كو،
طوكيو ،اليابان

Date of

6-6, Marunouchi 1-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176570
8
8
176570

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

HITACHI
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المكاوي ،تحديدا :مكاوي الوسم ومكاوي الجلفطة ومكاوي تجعيد
شعر ومكاوي النار والمكاوي المسطحة ومكاوي الصقل
ومكاوي الثني والمكاوي (عدد يدوية غير كهربائية) وأدوات
حديدية للقولبة ومكاوي التسوية لألسطح

Goods/Services

Irons, namely, branding irons, caulking irons,
crimping irons, fire irons, flat irons, glazing irons,
goffering irons, irons [non-electric hand tools],
molding irons, plane irons.
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تاريخ ايداع الطلب :

28/02/2021

اسم طالب التسجيل:

تكنيكولور
فرنسا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 8-10رو دو ريناد 75004 ،باريس ،فرنسا

28/02/2021

Date of

Technicolor
: France
Foreign Company

Applicant Name:

8-10 rue du Renard, 75004
Paris, France

Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176592
8
8
176592

من اجل البضائع/الخدمات التالية

عدد وأدوات يدوية (تدار باليد) وبالتحديد شفرات الحالقة
وشفرات الحالقة الكهربائية ورؤوس وشفرات للحالقة وعلب
الحالقة وأطقم الحالقة ،مقصات (مقلمات) اللحية والشعر،
مقصات شعر للحيوانات ،أدوات تشذيب شعر األنف واألذن،
أدوات حالقة شعر الجسم للرجال ،أجهزة إزالة الشعر الكهربائية
لالستخدام الشخصي ،أجهزة إزالة الشعر بالليزر النبضي
المكثف ،مزيالت شعر الوجه الكهربائية ،مالقط كهربائية إلزالة
الشعر ،أجهزة العناية بالشعر وبالتحديد المكاوي المسطحة
وأجهزة فرد الشعر بالبخار ومكاوي تمويج وتجعيد الشعر
وأجهزة تجديل الشعر الكهربائية وفرش فرد الشعر الكهربائية
ومجففات الشعر ،مجموعات العناية بأظافر اليدين والقدمين
(مانيكير وباديكير) الكهربائية ،ملمعات األظافر الكهربائية
ومبارد األظافر الكهربائية ومقصات (مقلمات) األظافر،
مزيالت الجلد المتصلب الكهربائية ،منظفات األنف الكهربائية،
أجهزة العناية بالبشرة وبالتحديد فرش تنظيف الوجه وآالت شفط
الوجه وساونا الوجه األيونية.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Hand tools and implements (hand-operated),
namely razors, electric razors, razor heads and
blades, razor cases, razor sets; beard and hair
clippers; hair clippers for animals; nose and ear
trimmers; body groomers; electric depilation
appliances for personal use; Intense Pulsed Light
(IPL) laser hair removal apparatus; electric facial
;hair removers; electric hair-removing tweezers
hair care apparatus, namely flat irons, steam hair
straighteners, curling and crimping irons, electric
hair braiders, electric hair straightener brushes,
;hair dryers; electric manicure and pedicure sets
electric fingernail polishers, electric nail files and
nail clippers; electric callus removers; electric
nose cleaners; skin care appliances, namely facial
cleansing brushes, facial vacuum suction machines
and ionic facial sauna.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

29/08/2021

Applicant Name:

Khaled Kayed Rajeh Mansour
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

8

Goods/Services

خالد كايد راجح منصور
االردن
مؤسسة فردية

:اسم طالب التسجيل

 عمان االردن11140 -425121

425121- 11140 Amman Jordan
Class

: تاريخ ايداع الطلب

 عمان االردن11140 -425121

425121- 11140 Amman Jordan

176366

29/08/2021

8

الصنف

176366

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Razors , Beard clippers; Curling tongs; Razors,
electric or non-electric; Hair clippers for personal
use, electric and non-electric; Depilation
appliances, electric and non-electric; Manicure
sets, electric; Nail clippers, electric or non-electric;
Eyelash curlers; Razor blades; Ear-piercing
apparatus; Hand implements for hair curling; Hand
tools, hand- operated; fiat irons, Razor cases;
Apparatus for tattooing; Crimping irons, nail
clippers, electric or non-electric. ,

أدوات حالقة مقصات اللحىء أدوات التجعيدء شفرات كهربانية
او غير كهربائية؛ مصففات الشعر لالستعمال الشخصي
كهربائية او غير ذلك؛ مستحضرات ازالة الشعر كهربائية او
غير ذلك؛ اطقم مناكير كهربائية مقصات اظافر كهربائية او غير
ذلك مصففات اهداب الجفون؛ شفرات لماكينات الحالقة ادوات
لثقب االذن ادوات لتجعيد الشعرء فوط لاليديء ادوات يدوية؛
مكاوي يداء حافظات المقصاتء ادوات لعمل الوشم؛ مكاوي
, تجعيد مقلمات لألظافر كهربائية أو غير كهربائية

________________________________________
Disclaimer : : The registration of this mark does
not give owners the right to use word
(EXTREME)if used separately from the mark

_______________________________________ا
 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق:: لتنازل
) بمعزل عن العالمهEXTREME( باستعمال الكلمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

02/09/2021

Applicant Name:

Muhammad Mufid Salem Al
Qaws
: Jordan
FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

02/09/2021

: تاريخ ايداع الطلب

محمد مفيد سالم القوص

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة

Jabal Al-Hussein - Amman  المملكة االردنية-  عمان- جبل الحسين
The Hashemite Kingdom of
الهاشمية
Jordan
425121- 11140 Jabal Al-  عمان-  جبل الحسين11140 -425121
Hussein - Amman - The
المملكة االردنية الهاشمية
Hashemite Kingdom of Jordan
Class
الصنف
176427
8
8
176427

Goods/Services

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Razors, Beard clippers; Curling tongs; Razors,
electric or non-electric; Hair clippers for ' personal
use, electric and non-electric; Depitation
appliances, electric and non-electric: Manicure
sets, electric: Nail clippers, electric or non-electric;
Eyelash curlers; Razor | blades; Ear-piercing
apparatus; Hand implements for hair curling; Hand
tédls, hand- Operated; flat irons, Razor cases:
Apparatus for tattooing; Crimping irons, nail
clippers, electric or non-electric.

 مقصات اللحىء أدوات التجعيد شفرات كهربائية. أدوات حالقة
او غير كهربائية؛ مصففات الشعر لالستعمال الشخصي
 مستحضرات ازالة الشعر كهربانية او.كهربائية او غير ذلك
 مقصات اظائر كهربائية او.غير ذلك؛ اطقم مناكير كهربانية
، شفرات لماكينات الحالقة:غير ذلك؛ مصففات اهداب الجفون
 ادواث. فوط لاليدي:ادوات لثقب االنن؛ ادوات ٍ لتجعيد الشعر
.،ء ادوات لعمل الوشم، حافظات المقصات: يدوية مكاوي يد
,  مقلمات لألظافر كهربانية أو غير كهربانية،مكاوي تجعيد

Disclaimer : : The registration of this mark does
not give owners the right to use word
(profeessional)if used separately from the mark

 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق:: التنازل
) بمعزل عن العالمهprofeessional( باستعمال الكلمة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

03/11/2020

اسم طالب التسجيل:

غوانزو تريندز الكترونيك كو ،.ليمتد.

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الصين
شركة اجنبية

03/11/2020

GUANGZHOU TRENDS
ELECTRONIC CO., LTD.

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Applicant Name:
Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Room 249-250, 2/F,

Zhanwang
روم /2 ،250-249اف ،زانوانغ ديجتال
Digital Plaza, No.8 Shipai West
بالزا ،نمبر 8 .شيباي ويست رود ،تيانهي
Road, Tianhe District,
ديستريكت ،غوانزو ،الصين
Guangzhou, China
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176605
9
9
176605

الحقائ ب المخصصة للحواسيب الشخصية المحمولة ،أجهزة
معالجة البيانات ،لوحات مفاتيح ألجهزة الحاسوب ،الفأرات
(ملحقات حاسوبية طرفية) ،قارئات [معدات معالجة بيانات]،
قارنات [معدات معالجة البيانات] ،مساند الفأرات ،أجهزة
االتصال الداخلي ،سماعات الرأس ،السماعات ،المواد
المستخدمة ألسالك الكهرباء الرئيسية (األسالك ،الكابالت)،
شواحن البطاريات.

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Bags adapted for laptops; data processing
apparatus; computer keyboards; mouse [computer
;]peripheral]; readers [data processing equipment
;couplers [data processing equipment]; mouse pads
;intercommunication apparatus; headphones
loudspeakers; materials for electricity mains
[wires, cables]; battery chargers.
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تاريخ ايداع الطلب :

05/11/2020

اسم طالب التسجيل:

أبل انك.
امريكا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

وان أبل بارك واي ،كوبرتينو ،كاليفورنيا
 ،95014الواليات المتحدة األمريكية
سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ
م م ص.ب 11821 -435عمان ،شارع مكة،
أبراج الحجاز

176688

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

العتاد الحاسوبي؛ الحواسيب المحمولة باليد؛ الحواسيب اللوحية؛ األجهزة
واألدوات الخاصة باالتصاالت السلكية والالسلكية؛ الهواتف؛ الهواتف النقالة؛
الهواتف الذكية؛ أجهزة 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 واستالم وتخزين المكالمات الهاتفية
والبريد 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؛ الساعات الذكية؛ النظارات الذكية؛
الخواتم الذكية؛ أجهزة متابعة النشاطات القابلة للبس؛ االساور الموصولة
[أدوات قيا س]؛ قارئات الكتب االلكترونية؛ البرمجيات الحاسوبية؛ البرمجيات
الحاسوبية المعدة إلعادة عرض وتخزين وتنظيم وتشغيل المحتويات الصوتية
ومحتويات الفيديو؛ البرمجيات الحاسوبية المعدة لتنظيم ونقل وتحرير 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 الصوتية ومحتويات الفيديو والمحتويات ذات 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 فيديو
وملفات البث (البرودكاست) ذات الوسائط المتعددة القابلة للتنزيل في مجاالت
الموسيقى والتلفاز واألفالم والكتب واألخبار والحفالت الموسيقية والراديو
والرياضة واأللعاب والفعاليات الثقافية والبرامج الترفيهية والتربوية؛ ملفات
المحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو وذات الوسائط المتعددة والتسجيالت
الرقمية والقابلة للتنزيل التي تتضمن محتويات في مجاالت الموسيقى والتلفاز
واألفالم والكتب واألخبار والحفالت الموسيقية والراديو والرياضة واأللعاب
والفعاليات الثقافية والبرامج الترفيهية والتربوية؛ األجهزة الطرفية الملحقة
بالحواسيب؛ األجهزة الطرفية للحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة
االلكترونية النقالة واألجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية
والنظارات الذكية وسماعات االذن وسماعات الرأس وأجهزة التلفزيون
وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ األجهزة الطرفية

9

05/11/2020

Date of

Apple Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

One Apple Park Way,
Cupertino, California 95014,
United states of America
Cedar White Bradley
Consulting/Jordan Ltd
P.O.Box435- 11821 Amman,
Makkah Street, Al-Hijaz
Towers Center
Class
176688
9

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Computer hardware; handheld computers; tablet computers
;telecommunications apparatus and instruments; telephones
mobile telephones; smartphones; wireless communication
devices for the transmission of voice, data, images, audio,
video, and multimedia content; network communication
apparatus; handheld digital electronic devices capable of
providing access to the internet and for the sending,
receiving, and storing telephone calls, electronic mail, and
other digital data; wearable computer hardware; wearable
digital electronic devices capable of providing access to the
internet, for sending, receiving and storing of telephone
;calls, electronic mail, and other digital data; smartwatches
;smartglasses; smart rings; wearable activity trackers
connected bracelets [measuring instruments]; electronic
book readers; computer software; computer software for use
in reviewing, storing, organizing, and playing audio and
video content; computer software for use in organizing,
transmitting, manipulating, reproducing, processing,
streaming, playing and reviewing audio, video, images and
;other multimedia content on digital electronic devices
;application development software; computer game software
downloadable pre-recorded audio, video and multimedia
content; downloadable webcasts and podcasts featuring
audio, video, and other downloadable multimedia broadcasts
in the fields of music, television, film, books, news, concerts,
radio, sports, games, cultural event, and entertainmentrelated and educational programs; downloadable digital
audio, video, and multimedia files and recordings featuring
music, television, films, books, news, concerts, radio, sports,
games, cultural events, and entertainment-related and
education programs; computer peripheral devices; peripheral
devices for computers, mobile telephones, mobile electronic
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القابلة للبس الستخدامها مع الحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية
النقالة والساعات الذكية والنظارات الذكية والخواتم الذكية وسماعات األذن
وسماعات الرأس وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول 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 الرأس وسماعات رأسية
الستخدامها مع الحواسيب 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 والسماعات الرأسية بتقنية
الواقع المعزز 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 الحاسوب والطابعات ومشغالت األقراص
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؛ سماعات الرأس؛ الميكروفونات؛
أجهزة التلفزيون؛ أجهزة االستقبال وشاشات التلفزيون؛ علب الدخول؛ أجهزة
الراديو؛ أجهزة إرسال واستقبال الراديو؛ واجهات بينية للحواسيب واألجهزة
اإللكترونية على متن المركبات المجهزة بمحركات وتحديدا ً لوحات التحكم
اإللكترونية وشاشات المراقبة وشاشات اللمس وأجهزة التحكم عن بعد
ومحطات اإلرساء وأجهزة الوصل والمفاتيح وأجهزة التحكم المشغلة بواسطة
الصوت؛ األجهزة الخاصة باألنظمة العالمية لتحديد المواقع؛ األدوات
المالحية؛ أجهزة المالحة للمركبات [مجهزة بحواسيب على متنها]؛ أجهزة
تح ّكم للتحكم بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة
واألجهزة اإللكترونية 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 العرض السينمائية المنزلية
وأنظمة الترفيه 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 الحواسيب والهواتف
النقالة والحواسيب المحمولة باليد واألجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب
والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة
للّبس والساعات الذكية والنظارات الذكية و وسماعات األذن وسماعات
الرأس ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون وعلب
الدخول؛ شاشات اللمس 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 الصوت والفيديو؛ االغطية الرقيقة الواقية
المعدة 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 والنظارات الذكية و وسماعات األذن وسماعات 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 القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وسماعات االذن

devices, wearable electronic devices, smartwatches,
smartglasses, earphones, headphones, televisions, set top
boxes, and audio and video players and recorders; wearable
peripherals for use with computers, mobile telephones,
mobile electronic devices, smartwatches, smartglasses, smart
rings, earphones, headphones, televisions, set top boxes, and
audio and video players and recorders; biometric
;identification and authentication apparatus; accelerometers
altimeters; distance measuring apparatus; distance recording
;apparatus; pedometers; pressure measuring apparatus
pressure indicators; monitors, display screens, head mounted
displays, and headsets for use with computers, smartphones,
mobile electronic devices, wearable electronic devices, smart
watches, smartglasses, televisions, set top boxes, and audio
and video players and recorders; virtual and augmented
reality displays, goggles, controllers, and headsets; 3D
spectacles; eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical
;glass; optical goods; optical apparatus and instruments
cameras; flashes for cameras; keyboards, mice, mouse pads,
printers, disk drives, and hard drives; sound recording and
reproducing apparatus; digital audio and video players and
;recorders; audio speakers; audio amplifiers and receivers
motor vehicle audio apparatus; voice recording and voice
;recognition apparatus; earphones; headphones; microphones
;televisions; television receivers and monitors; set top boxes
radios; radio transmitters and receivers; user interfaces for
on-board motor vehicle computers and electronic devices,
namely electronic control panels, monitors, touchscreens,
remote controls, docking stations, connectors, switches, and
voice-activated controls; global positioning systems (GPS
devices); navigational instruments; navigation apparatus for
vehicles [on-board computers]; remote controls for
controlling computers, mobile telephones, mobile electronic
devices, wearable electronic devices, smartwatches,
smartglasses, earphones, headphones, audio and video
players and recorders, televisions, set top boxes, speakers,
;amplifiers, home theatre systems, and entertainment systems
wearable devices for controlling computers, mobile
telephones, mobile electronic devices, smart watches,
smartglasses, earphones, headphones, audio and video
players and recorders, televisions, set top boxes, speakers,
;amplifiers, home theatre systems, and entertainment systems
data storage apparatus; computer chips; batteries; battery
chargers; electrical and electronic connectors, couplers,
wires, cables, chargers, docks, docking stations, and adapters
for use with computers, mobile telephones, handheld
computers, computer peripherals, mobile telephones, mobile
electronic devices, wearable electronic devices,
smartwatches, smartglasses, , earphones, headphones, audio
and video players and recorders, televisions, and set top
boxes; interactive touchscreens; interfaces for computers,
computer screens, mobile telephones, mobile electronic
devices, wearable electronic devices, smartwatches,
smartglasses, televisions, set top boxes, and audio and video
players and recorders; protective films adapted for computer
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screens, mobile telephone screens, and smartwatch screens;
parts and accessories for computers, computer peripherals,
mobile telephones, mobile electronic devices, wearable
electronic devices, smartwatches, smartglasses, earphones,
headphones, audio and video players and recorders,
televisions, and set top boxes; covers, bags, cases, sleeves,
straps and lanyards for computers, mobile telephones,
mobile electronic devices, wearable electronic devices,
smartwatches, smartglasses, earphones, headphones, set top
boxes, and audio and video players and recorders; selfie
sticks; chargers for electronic cigarettes; electronic collars to
train animals; electronic agendas; apparatus to check
stamping mail; cash registers; mechanisms for coin-operated
apparatus; dictating machines; hemline markers; voting
machines; electronic tags for goods; prize selection
machines; facsimile machines; weighing apparatus and
instruments; measures; electronic notice boards; measuring
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated circuits;
amplifiers; fluorescent screens; remote controls; lights
conducting filaments [optical fibers]; electric installations for
the remote control of industrial operations; lightning
arresters; electrolyzers; fire extinguishers; radiological
apparatus for industrial purposes; life saving apparatus and
equipment; whistle alarms; animated cartoons; egg-candlers;
dog whistles; decorative magnets; electrified fences; portable
remote-controlled car retarders.
________________________________________Priority
claim: Claim Country : JM
Claim No : 80428
Claim Date : 2020-05-19

وسماعات الرأس وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛
قضبان التصوير الذاتي؛ أجهزة الشحن الخاصة بالسجائر اإللكترونية؛
األطواق اإللكت رونية لتدريب الحيوانات؛ المفكرات االلكترونية؛ األجهزة
المعدة 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 الوزن؛ المقاييس؛ لوحات اإلعالنات اإللكترونية؛
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؛ 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؛ مع ّوقات السيارات
.القابلة للنقل المتحكم بها عن بعد

________________________________________Disclaimer
: This trade mark does not give owner the exclusive right to
use “APP” apart from the mark

ان: _______________________________________التنازل
" علىAPP" تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق باستعمال
.حدة بمعزل عن العالمة

_______________________________________االدعاء بحق
JM : بلد االدعاء:االولوية
80428 : رقم االدعاء
19-05-2020 : تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

14/12/2020

اسم طالب التسجيل:

ثيسينكراب ايه جي
المانيا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ثيسينكراب الي  45143 ،1ايسين ،المانيا

14/12/2020

Date of

thyssenkrupp AG
: Germany
Foreign Company

Applicant Name:

ThyssenKrupp Allee 1, 45143
Essen, Germany

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176370
9
9
176370

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

TK Elevator
من اجل البضائع/الخدمات التالية

أجهزة تسجيل وإرسال ونسخ األصوات والصور؛ أجهزة
الحاسوب؛ التركيبات واألجهزة الكهربائية واإللكترونية ألتمتة
التكنولوجيا؛ أجهزة تحكم تفاعلية وأجهزة تحكم عن بعد وتوزيع
وتصور البنية التحتية التكنولوجية؛ التركيبات
اإلشارة ومراقبة
ّ
الكهربائية واإللكترونية التي تتحكم فيها تطبيقات الهاتف
المحمول؛ األجهزة الكهربائية واإللكترونية لتسجيل ومراقبة
تدفقات الزوار؛ أنظمة التحكم اإللكترونية للحصول على إذن
الدخول؛ أجهزة االستشعار اإللكترونية والكهربائية الضوئية؛
مجسات للتحكم في المحركات؛ مجسات للتحكم في النظام؛
كاشفات الحركة؛ قارئات البطاقات؛ أنظمة إدارة البطاقات ذات
الرقاقة اإللكترونية المزودة ببطاقات التعريف (الممغنطة)
وقارئات (معالجة البيانات)؛ نظارات الواقع االفتراضي؛
نظارات الواقع المعزز؛ جميع البضائع المذكورة أعاله تتعلق
بالمصاعد ومصاعد المنصة ومصاعد الركاب ومقاعد صعود
األدراج والمصاعد المنزلية واألدراج الميكانيكية والممرات
المتحركة الميكانيكية وجسور عبور الركاب على متن الطائرات
وأنظمة توجيه اإلرساء المرئية للمطارات ومعدات الدعم
األرضي للطائرات المتصلة بجسور صعود الركاب؛ برمجيات
الحاسوب وتطبيقات الهاتف المحمول للتحكم وصيانة ومراقبة
وتحسين االستفادة من ورصد وظائف السالمة والكشف عن
المواقف الخطرة واإلبالغ عنها فيما يتعلق بالمصاعد ومصاعد
المنصة ومنصات رفع الناس ومقاعد صعود األدراج والمصاعد
المنزلية واألدراج الميكانيكية والممرات المتحركة الميكانيكية
وجسور عبور الركاب على متن الطائرات؛ برمجيات الحاسوب
وتطبيقات الهاتف المحمول لمعالجة وتقييم الرسائل في مجال
تسجيل الوقت وتعريف األشخاص وأتمتتة المباني والتحكم في
اإلضاءة والتحكم في المناخ بالنسبة للمصاعد ومصاعد المنصة
ومنصات الرفع لألشخاص واألدراج الميكانيكية والممرات
المتحركة الميكانيكية وجسور عبور الركاب على متن
الطائرات؛ برمجيات الحاسوب وتطبيقات الهاتف المحمول

Goods/Services

Apparatus for recording, transmission and
;reproduction of sound and images; Computers
Electrical and electronic installations and
;apparatus for the automation of technology
Interactive controls and remote controls for the
control, signal distribution, monitoring and
;visualisation of technological infrastructure
Electrical and electronic installations controlled by
mobile apps; Electrical and electronic devices for
;recording and controlling visitor streams
Electronic control systems for access
authorization; Electrical, electronic and electro;optical sensors; Sensors for controlling motors
Sensors for system control; Motion detectors; Card
readers; Chip card management systems with
identification cards (magnetic) and readers (data
processing); Virtual reality glasses; Augmented
reality glasses; All the aforementioned goods
relating to elevators, platformlifts, passenger lifts,
stairlifts, homelifts, mechanical escalators,
mechanical moving walkways, passenger boarding
bridges, visual docking guidance systems for
airports and aircraft ground support equipment
; connectable to passenger boarding bridges
Computer software and mobile applications for the
control, maintenance, monitoring and optimisation
of utilisation, monitoring of safety functions and
detection and reporting of hazardous situations in
relation to elevators, platformlifts, lifting platforms
for people, stairlifts, homelifts, mechanical
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escalators, mechanical moving walks, passenger
boarding bridges; Computer software and mobile
apps for the processing and evaluation of messages
in the field of time recording, identification of
persons, building automation, lighting control,
climate control in relation to elevators,
platformlifts, lifting platforms for persons,
mechanical escalators, mechanical moving walks,
passenger boarding bridges; Computer software
and mobile apps for telecommunications services,
namely the transmission of voice, data, graphics,
sound and video via broadband and wireless
networks for elevator monitoring and control, for
the provision of information and entertainment in
elevator cabins and for enabling emergency calls
from elevator cabins; Computer software and
mobile apps relating to elevators, platformlifts,
passenger lifts, stairlifts, homelifts, mechanical
escalators, mechanical moving walkways,
passenger boarding bridges and aircraft ground
support equipment connectable to passenger
boarding bridges for virtual reality glasses and
augmented reality glasses; visual docking
guidance systems for airports; computer software
and mobile apps to control and maintain visual
docking guidance systems for airports; computer
software and mobile apps to control and maintain
aircraft ground support equipment connectable to
passenger boarding bridges
________________________________________
Priority claim: Claim Country : DE
Claim No : 30 2020 023 213.9
Claim Date : 2020-10-23
________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give the owners the exclusive right to use
the word "Elevator" whenever appearing
differently or separately from the mark.

 وتحديدا ً إرسال األصوات والبيانات،لخدمات االتصاالت
والرسومات والصوت والفيديو عبر شبكات النطاق العريض
والشبكات الالسلكية لمراقبة المصاعد والتحكم فيها ولتوفير
المعلومات والترفيه في كبائن المصاعد ولتمكين مكالمات
الطوارئ من كبائن المصعد؛ برمجيات الحاسوب وتطبيقات
الهاتف المحمول المتعلقة بالمصاعد ومصاعد المنصة ومصاعد
الركاب ومقاعد صعود األدراج والمصاعد المنزلية واألدراج
الميكانيكية والممرات المتحركة الميكانيكية وجسور صعود
الركاب ومعدات الدعم األرضي للطائرات المتصلة بجسور
صعود الركاب لنظارات الواقع االفتراضي ونظارات الواقع
المعزز؛ أنظمة توجيه اإلرساء المرئية للمطارات؛ برمجيات
الحاسوب وتطبيقات الهواتف المحمولة للتحكم في أنظمة توجيه
اإلرساء المرئية للمطارات وصيانتها؛ برمجيات الحاسوب
وتطبيقات الهواتف المحمولة للتحكم في معدات الدعم األرضي
للطائرات التي يمكن توصيلها بجسور صعود الركاب وصيانتها

_______________________________________
DE : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
213.9 023 2020 30 : رقم االدعاء
23-10-2020 : تاريخ االدعاء
______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق: _التنازل
" عندما تظهر بشكل مختلف أوElevator" باستعمال الكلمة
.بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب :

22/12/2020

اسم طالب التسجيل:

إل جي إليكترونيكس إنك.
كوريا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

22/12/2020

Date of
Applicant Name:

LG Electronics Inc.
: Korea

Foreign Company

128, Yeoui-daero,
 ،128يوي -دايرو ،يونجدونجبو -جو،
Yeongdeungpo-gu, Seoul,
سيؤول ،07336 ،جمهورية كوريا
07336, Republic of Korea
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176484
9
9
176484

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Light up your world
من اجل البضائع/الخدمات التالية

أجهزة االستقبال التلفزيوني؛ اجهزة التلفاز؛ شاشات العرض
للتلفاز؛ شاشات التلفاز؛ الالفتات الرقمية؛ شاشات الصمام الثنائي
الباعث للضوء (ال اي دي)؛ الهواتف الذكية؛ شاشات العرض
للهواتف الذكية؛ الهواتف النقالة؛ الهواتف الذكية القابلة لالرتداء؛
أجهزة استقبال وتوزيع ال ّ
شحنة الرقمية؛ برمجيات تطبيقات
ّ
الحاسوب؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب للهواتف النقالة؛
برمجيات تطبيقات الحاسوب ألجهزة التلفزيون؛ أجهزة
الحاسوب اللوحية الشخصية؛ شاشات للحواسيب؛ أجهزة
الحاسوب؛ حواسيب محمولة؛ البطاريات القابلة للشحن؛ شواحن
البطاريات التعويضية؛ كاميرات مراقبة الشركات؛ وآالت
التصوير الرقمية؛ آالت التصوير المزودة بوظيفة االتصاالت
الالسلكية قصيرة المدى؛ برمجيات ألعاب الواقع االفتراضي؛
شاشات عرض الفيديو المركبة على الرأس؛ أجهزة المراقبة
الكهربائية.

Goods/Services

Television receivers; Televisions; Displays for
televisions; TV monitors; Digital signage; Light
;emitting diode (LED) displays; Smartphones
;Displays for smartphones; Mobile phones
;Wearable smartphones; Digital set-top boxes
Computer application software; Computer
application software for mobile phones; Computer
;application software for televisions; Tablet PCs
Monitors for computers; Computers; Portable
computers; Chargeable batteries; Battery
compensation chargers; Network surveillance
cameras; Digital cameras; Cameras having the
;function of short-range wireless communications
Virtual reality game software; Head mounted
video displays; Monitoring apparatus, electric.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

06/01/2021

اسم طالب التسجيل:

هواوي تكنولوجيز كو ،.ال تي دي.

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الصين
شركة اجنبية
ادمنستريشن بلدنغ هيووي تكنولوجيز كو،.
ال تي دي ،.بانتين ،لونجانج دستريكت،
شينزين ،جمهورية الصين الشعبية

06/01/2021

Huawei Technologies Co.,
Ltd.

الهواتف النقالة؛ اجهزة المودم  USB؛ أجهزة مودم السلكية؛
بطاقات البيانات؛ مداخل (بوابات) الكترونية؛ هواتف فيديو؛
أجهزة المودم؛ أجهزة الكمبيوتر؛ أجهزة الكمبيوتر اللوحي؛
أجهزة فك التشفير؛ قارئات رقمية؛ أجهزة ومعدات نقل البيانات
عبر محطات خط المشترك الرقمي غير المتناظر واسعة
النطاق؛ راوترات والمعني بها جهاز شبكة يقوم باعادة توجيه
حزم البيانات بين شبكات الكمبيوتر؛ قارئات الكتب االلكترونية؛
اطارات صور رقمية؛ البطاريات؛ أجهزة شحن البطاريات؛
فأرة؛ سماعات الرأس؛ برمجيات خاصه لالتصاالت وشبكات
االتصال؛ ميكروفونات

Applicant Name:
Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Administration Building

Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District,
Shenzhen, P. R. China
& Nader Jamil Qumsieh (NJQ
نادر جميل قمصية ص.ب11814 -142025
ASSOCIATES) P.O.Box142025 258شارع الملك عبدهللا الثاني ،عمان
11814 258 King Abdullah II
Street, Amman
Class
الصنف
176638
9
9
176638

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Mobile phones; USB modems; wireless modems
;data cards; gateways; video telephones; modems
computers; tablet computers; set-top boxes; digital
readers; ADSL broadband accessing terminal
devices and equipments; routers; electronic book
readers; digital photo frames; batteries; battery
chargers; mouse; headphones; software in
communication field; microphone
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Date of

11/01/2021

Applicant Name:

Nationality

SolaX Power Network
Technology (Zhe jiang) Co.,
Ltd.
: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

11/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

سوالإكس باور نيتوورك تيكنولوجي (زهي
. ليمتد،.جيانغ) كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

: جنسية الطالب

No. 288, Shizhu Road, Tonglu
 تونغلو إيكونوميك، شيزهو رود،288 .نمبر
Economic Development Zone,
 هانغزهو، تونغلو كاونتي،ديفيلوبمينت زون
Tonglu County, Hangzhou
 الصين، زهيجيانغ بروفينس،سيتي
City, Zhejiang Province, China
The Right Choice IP
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
P.O.Box841153- 11184 Amman,
 ضاحية،  عمان11184 -841153ب.ص
Dahiat AL Rashid, Om Omarah ، 59  عمارة رقم،  شارع ام عمارة، الرشيد
Street , Building No.59 Ground
الطابق االرضي
floor 59
Class
الصنف
176658
9
9
176658

Goods/Services

transformers [electricity]; inverters [electricity];
distribution consoles [electricity]; relays, electric;
current rectifiers; circuit breakers; capacitors;
Coils, electric; electric apparatus for commutation;
electric installations for the remote control of
industrial operations; resistance material;
Integrated circuits; Video screens; Batteries,
electric; materials for electricity mains [wires,
cables]; Solar batteries; Anode batteries;
Surveying apparatus and instruments.

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

محوالت [كهرباء]؛ مقدمات عكسية [كهرباء]؛ لوحات تحكم في
التوزيع [كهرباء]؛ مِرحالت كهربية؛ مقومات التيار؛ قواطع
الدائرة؛ مكثفات سعوية؛ ملفات كهربية؛ جهاز كهربائي لعكس
التيار؛ تجهيزات كهربية للتحكم عن بعد في العمليات الصناعية؛
مادة مقاومة؛ دوائر متكاملة؛ شاشات عرض تليفزيونية؛
بطاريات كهربية؛ مواد للمصادر الرئيسية للتيار الكهربائي
[أسالك وكابالت]؛ بطاريات شمسية؛ بطاريات األنود؛ أجهزة
.وأدوات مسح
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تاريخ ايداع الطلب :

24/01/2021

اسم طالب التسجيل:

ابل انك.
امريكا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

وان أبل بارك واي ،كوبرتينو ،كاليفورنيا
 ،95014الواليات المتحدة األمريكية
سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ
م م ص.ب 11821 -435عمان ،شارع مكة،
أبراج الحجاز

176684

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

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 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 الذكية؛ أجهزة
متابعة النشاطات القابلة للبس؛ االساور الموصولة [أدوات قياس]؛ قارئات
الكتب االلكت رونية؛ البرمجيات الحاسوبية؛ البرمجيات 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 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 الطرفية للحواسيب
والهواتف النقالة واألجهزة االلكترونية النقالة واألجهزة االلكترونية القابلة
للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وسماعات االذن وسماعات الرأس
وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ األجهزة الطرفية
الملحقة بالحواسيب القابلة للبس؛ األجهزة الطرفية القابلة للبس الستخدامها مع
الحواسيب 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 تسجيل المسافة؛ عدادات الخطى؛ أجهزة قياس 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

9

24/01/2021

Date of

Apple Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

One Apple Park Way,
Cupertino, California 95014,
United states of America
Cedar White Bradley
Consulting/Jordan Ltd
P.O.Box435- 11821 Amman,
Makkah Street, Al-Hijaz
Towers Center
Class
176684
9

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Computers; computer hardware; wearable computer
;hardware; handheld computers; tablet computers
;telecommunications apparatus and instruments; telephones
mobile telephones; smart phones; wireless communication
devices for the transmission of voice, data, images, audio,
video, and multimedia content; network communication
apparatus; handheld digital electronic devices capable of
providing access to the internet and for the sending,
receiving, and storing telephone calls, electronic mail, and
other digital data; wearable digital electronic devices capable
of providing access to the internet, for sending, receiving and
storing of telephone calls, electronic mail, and other digital
data; smart watches; wearable activity trackers; connected
;bracelets [measuring instruments]; electronic book readers
computer software; computer software for setting up,
configuring, operating or controlling mobile devices, mobile
telephones, wearable devices, computers, computer
peripherals, set top boxes, televisions, and audio and video
players; application development software; computer game
software; downloadable pre-recorded audio, video and
multimedia content; computer peripheral devices; peripheral
devices for computers, mobile telephones, mobile electronic
devices, wearable electronic devices, smart watches, smart
glasses, earphones, headphones, set top boxes, and audio and
;video players and recorders; wearable computer peripherals
wearable peripherals for use with computers, mobile
telephones; mobile electronic devices, smart watches, smart
glasses, televisions, set top boxes, and audio and video
players and recorders; accelerometers; altimeters; distance
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الذكية والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون ومشغالت 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 للحواسيب
وأجهزة الهاتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية
القابلة للبس والسا عات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة 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
الرقمية؛ مكبرات الصوت؛ اجهزة تضخيم واستقبال 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؛
األجهزة الخاصة باألنظمة العالمية لتحديد المواقع؛ األدوات المالحية؛ أجهزة
تح ّكم للتحكم بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة
واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية
ومشغالت ومسجالت الصوت 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 للبس والساعات الذكية
والنظارات الذكية ومشغالت 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؛ األجهزة الطرفية المستخدمة في الدفع
االلكتروني 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
والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة 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 الرقمية
النقالة واالجهزة االلكترونية القابلة للبس 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 الحيوانات؛ المفكرات االلكترونية؛
األجهزة المعدة 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 الوزن؛ المقاييس؛ لوحات اإلعالنات
اإللكترونية؛ 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 ؛ مانعات الصواعق؛ أجهزة التحليل الكهربائي؛
طفايات الحرائق؛ األجهزة اإلشعاعية لألغراض الصناعية؛ أجهزة ومعدات
اإلنقاذ؛ صفارات اإلنذار؛ الصور الكرتونية المتحركة؛ أجهزة فحص البيض؛
معوقات السيارات
صفارات للكالب؛ مغناطيسات للزينة؛ األسوار المكهربة؛ ّ
القابلة للنقل المتحكم بها عن بعد؛ 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 الحرارة)؛ شاشات وأجهزة استشعار
واجهزة تحكم ألجهزة وانظمة تكييف الهواء والتدفئة والتهوية؛ اجهزة التنظيم

;measuring apparatus; distance recording apparatus
pedometer; pressure measuring apparatus; pressure
indicators; monitors, display screens, head mounted displays,
and headsets for use with computers, smart phones, mobile
electronic devices, wearable electronic devices, smart
watches, smart glasses, televisions, and audio and video
;players and recorders; smart glasses; 3D spectacles
;eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical glass
;optical goods; optical apparatus and instruments; cameras
flashes for cameras; display screens for computers, mobile
telephones, mobile electronic devices, wearable electronic
devices, smart watches, smart glasses, televisions, and audio
and video players and recorders; keyboards, mice, mouse
pads, printers, disk drives, and hard drives; sound recording
and reproducing apparatus; digital audio and video players
and recorders; audio speakers; audio amplifiers and
receivers; motor vehicle audio apparatus; voice recording
;and voice recognition apparatus; earphones; headphones
;microphones; televisions; television receivers and monitors
set top boxes; radios; radio transmitters and receivers; global
positioning systems (GPS devices); navigational
instruments; remote controls for controlling computers,
mobile telephones, mobile electronic devices, wearable
electronic devices, smart watches, smart glasses, audio and
video players and recorders, televisions, speakers, amplifiers,
home theatre systems, and entertainment systems; wearable
devices for controlling computers, mobile telephones, mobile
electronic devices, wearable electronic devices, smart
watches, smart glasses, audio and video players and
recorders, televisions, speakers, amplifiers, home theatre
;systems, and entertainment systems; data storage apparatus
;computer chips; encoded credit cards and card readers
;electronic payment and point of transaction terminals
encoded credit cards and card readers; electronic payment
and point of transaction terminals; batteries; battery
chargers; electrical and electronic connectors, couplers,
wires, cables, chargers, docks, docking stations, and adapters
for use with all of the aforesaid goods; interfaces for
computers, computer peripherals, mobile telephones, mobile
digital electronic devices, wearable electronic devices, smart
watches, smart glasses, televisions, set top boxes, and audio
and video players and recorders; protective films adapted for
computer screens; covers, bags, cases, sleeves, straps and
lanyards for computers, mobile telephones, mobile digital
electronic devices, wearable electronic devices, smart
watches, smart glasses, earphones, headphones, set top
boxes, and audio and video players and recorders; selfie
sticks; chargers for electronic cigarettes; electronic collars to
train animals; electronic agendas; apparatus to check
stamping mail; cash registers; mechanisms for coin-operated
apparatus; dictating machines; hemline markers; voting
machines; electronic tags for goods; prize selection
machines; facsimile machines; weighing apparatus and
instruments; measures; electronic notice boards; measuring
;apparatus; wafers [silicon slices]; integrated circuits
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amplifiers; fluorescent screens; remote controls; lights
conducting filaments [optical fibers]; electric installations for
the remote control of industrial operations; lightning
arresters; electrolyzers; fire extinguishers; radiological
apparatus for industrial purposes; life saving apparatus and
equipment; whistle alarms; animated cartoons; egg-candlers;
dog whistles; decorative magnets; electrified fences; portable
remote-controlled car retarders; electronic voice command
and recognition apparatus for controlling the operations of
consumer electronics devices and residential systems;
personal digital assistants; heat regulating apparatus;
thermostats; monitors, sensors, and controls for air
conditioning, heating, and ventilation devices and systems;
electric regulating apparatus; electric light regulators
(dimmers); lighting control apparatus; electrical outlets;
electrical and electronic switches; alarms, alarm sensors, and
alarm monitoring systems; smoke and carbon monoxide
detectors; electric and electronic locks and latches for doors
and windows; electric and electronic controls for garage
doors; residential security and surveillance systems.
_______________________________________
_Priority claim: Claim Country : JM
Claim No : 81261
Claim Date : 2020-08-21
________________________________________
Disclaimer : This trade mark does not give owner the
exclusive right to use “APP” apart from the mark.

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؛ انظمة
الكشف عن الدخان واول اوكسيد الكربون؛ االقفال والمزالج الخاصة
ب األبواب والنوافذ الكهربائية وااللكترونية؛ أجهزة تحكم كهربائية والكترونية
.ألبواب المرآب؛ انظمة امن ومراقبة المباني السكنية

_______________________________________
JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
81261 : رقم االدعاء
21-08-2020 : تاريخ االدعاء
______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق باستعمال: _التنازل
." على حدة بمعزل عن العالمةAPP"
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تاريخ ايداع الطلب :

24/01/2021

اسم طالب التسجيل:

ابل انك.
امريكا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

وان أبل بارك واي ،كوبرتينو ،كاليفورنيا
 ،95014الواليات المتحدة األمريكية
سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ
م م ص.ب 11821 -435عمان ،شارع مكة،
أبراج الحجاز

176681

الصنف

من اجل البضائع/ال خدمات التالية

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 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 الذكية؛ أجهزة
متابعة النشاطات القابلة للبس؛ االساور الموصولة [أدوات قياس]؛ قارئات
الكتب االلكترونية؛ البرمجيات الحاسوبية؛ البرمجيات الحاسوبية من اجل
اعداد او تشكيل او تشغيل او التحكم باألجهزة النقالة والهواتف النقالة
واأل جهزة القابلة للبس والحواسيب واألجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب
وعلب الدخول وأجهزة التلفزيون ومشغالت الصوت والفيديو؛ برمجيات
تطوير التطبيقات؛ برمجيات العاب الحاسوب؛ المحتويات الصوتية
ومحتويات الفيديو والمحتويات ذات الوسائط المتعددة المسجلة مسبقا والقابلة
ل لتنزيل؛ األجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب؛ األجهزة الطرفية للحواسيب
والهواتف النقالة واألجهزة االلكترونية النقالة واألجهزة االلكترونية القابلة
للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وسماعات االذن وسماعات الرأس
وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ األجهزة الطرفية
الملحقة بالحواسيب القابلة للبس؛ األجهزة الطرفية القابلة للبس الستخدامها مع
الحواسيب 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 تسجيل المسافة؛ عدادات الخطى؛ أجهزة قياس الضغط؛
مؤشرات الضغط؛ شاشات مراقبة وشاشات عرض وأجهزة عرض مثبتة
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24/01/2021

Date of

Apple Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

One Apple Park Way,
Cupertino, California 95014,
United states of America
Cedar White Bradley
Consulting/Jordan Ltd
P.O.Box435- 11821 Amman,
Makkah Street, Al-Hijaz
Towers Center
Class
176681
9

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Computers; computer hardware; wearable computer
;hardware; handheld computers; tablet computers
;telecommunications apparatus and instruments; telephones
mobile telephones; smart phones; wireless communication
devices for the transmission of voice, data, images, audio,
video, and multimedia content; network communication
apparatus; handheld digital electronic devices capable of
providing access to the internet and for the sending,
receiving, and storing telephone calls, electronic mail, and
other digital data; wearable digital electronic devices capable
of providing access to the internet, for sending, receiving and
storing of telephone calls, electronic mail, and other digital
data; smart watches; wearable activity trackers; connected
;bracelets [measuring instruments]; electronic book readers
computer software; computer software for setting up,
configuring, operating or controlling mobile devices, mobile
telephones, wearable devices, computers, computer
peripherals, set top boxes, televisions, and audio and video
players; application development software; computer game
software; downloadable pre-recorded audio, video and
multimedia content; computer peripheral devices; peripheral
devices for computers, mobile telephones, mobile electronic
devices, wearable electronic devices, smart watches, smart
glasses, earphones, headphones, set top boxes, and audio and
;video players and recorders; wearable computer peripherals
wearable peripherals for use with computers, mobile
telephones; mobile electronic devices, smart watches, smart

96

على الرأس 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؛ النظارات الثالثية االبعاد؛ النظارات؛ النظارات
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 للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة 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
الرقمية؛ مكبرات الصوت؛ اجهزة تضخيم واستقبال الصوت؛ أجهزة صوتية
خاصة بالمركبات؛ أجهزة التسجيل والتعرف على الصوت؛ سماعات األذن؛
سماعات الرأس؛ الميكروفون ات؛ أجهزة التلفزيون؛ أجهزة االستقبال وشاشات
التلفزيون؛ علب الدخول؛ أجهزة الراديو؛ أجهزة إرسال واستقبال الراديو؛
األجهزة الخاصة باألنظمة العالمية لتحديد المواقع؛ األدوات المالحية؛ أجهزة
تح ّكم للتحكم بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة
وا ألجهزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية
ومشغالت ومسجالت الصوت 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 للبس والساعات الذكية
والنظارات الذكية ومشغالت 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؛ األجهزة الطرفية المستخدمة في الدفع
االلكتروني 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
والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول
ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ االغطية الرقيقة الواقية المعدة
لشاشات الحاسوب؛ االغطية الخارجية والحقائب والعلب والمحافظ واالحزمة
وأشرطة التعليق للحو اسيب والهواتف النقالة واألجهزة االلكترونية الرقمية
النقالة واالجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية
وسماعات االذن وسماعات الرأس وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت
الصوت والفيديو؛ قضبان التصوير الذاتي؛ أجهزة الشحن الخاصة بالسجائر
اإللكترو نية؛ األطواق اإللكترونية لتدريب الحيوانات؛ المفكرات االلكترونية؛
األجهزة المعدة 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 الوزن؛ المقاييس؛ لوحات اإلعالنات
اإللكترونية؛ 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 ؛ مانعات الصواعق؛ أجهزة التحليل الكهربائي؛
طفايات الحرائق؛ األجهزة اإلشعاعية لألغراض الصناعية؛ أجهزة ومعدات
اإلنقاذ؛ صفارات اإلنذار؛ الصور الكرتونية المتحركة؛ أجهزة فحص البيض؛
معوقات السيارات
صفارات للكالب؛ مغناطيسات للزينة؛ األسوار المكهربة؛ ّ
القابلة للنقل المتحكم بها عن بعد؛ األجهزة اإللكترونية ذات التحكم الصوتي
والتعرف على الصوت للتحكم بعمليات تشغيل األجهزة اإللكترونية
االستهالكية ونظم المباني السكنية؛ المساعدات الرقمية الشخصية؛ اجهزة

glasses, televisions, set top boxes, and audio and video
players and recorders; accelerometers; altimeters; distance
;measuring apparatus; distance recording apparatus
pedometer; pressure measuring apparatus; pressure
indicators; monitors, display screens, head mounted displays,
and headsets for use with computers, smart phones, mobile
electronic devices, wearable electronic devices, smart
watches, smart glasses, televisions, and audio and video
;players and recorders; smart glasses; 3D spectacles
;eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical glass
;optical goods; optical apparatus and instruments; cameras
flashes for cameras; display screens for computers, mobile
telephones, mobile electronic devices, wearable electronic
devices, smart watches, smart glasses, televisions, and audio
and video players and recorders; keyboards, mice, mouse
pads, printers, disk drives, and hard drives; sound recording
and reproducing apparatus; digital audio and video players
and recorders; audio speakers; audio amplifiers and
receivers; motor vehicle audio apparatus; voice recording
;and voice recognition apparatus; earphones; headphones
;microphones; televisions; television receivers and monitors
set top boxes; radios; radio transmitters and receivers; global
positioning systems (GPS devices); navigational
instruments; remote controls for controlling computers,
mobile telephones, mobile electronic devices, wearable
electronic devices, smart watches, smart glasses, audio and
video players and recorders, televisions, speakers, amplifiers,
home theatre systems, and entertainment systems; wearable
devices for controlling computers, mobile telephones, mobile
electronic devices, wearable electronic devices, smart
watches, smart glasses, audio and video players and
recorders, televisions, speakers, amplifiers, home theatre
;systems, and entertainment systems; data storage apparatus
;computer chips; encoded credit cards and card readers
;electronic payment and point of transaction terminals
encoded credit cards and card readers; electronic payment
and point of transaction terminals; batteries; battery
chargers; electrical and electronic connectors, couplers,
wires, cables, chargers, docks, docking stations, and adapters
for use with all of the aforesaid goods; interfaces for
computers, computer peripherals, mobile telephones, mobile
digital electronic devices, wearable electronic devices, smart
watches, smart glasses, televisions, set top boxes, and audio
and video players and recorders; protective films adapted for
computer screens; covers, bags, cases, sleeves, straps and
lanyards for computers, mobile telephones, mobile digital
electronic devices, wearable electronic devices, smart
watches, smart glasses, earphones, headphones, set top
boxes, and audio and video players and recorders; selfie
sticks; chargers for electronic cigarettes; electronic collars to
train animals; electronic agendas; apparatus to check
stamping mail; cash registers; mechanisms for coin-operated
apparatus; dictating machines; hemline markers; voting
machines; electronic tags for goods; prize selection
machines; facsimile machines; weighing apparatus and
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instruments; measures; electronic notice boards; measuring
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated circuits;
amplifiers; fluorescent screens; remote controls; lights
conducting filaments [optical fibers]; electric installations for
the remote control of industrial operations; lightning
arresters; electrolyzers; fire extinguishers; radiological
apparatus for industrial purposes; life saving apparatus and
equipment; whistle alarms; animated cartoons; egg-candlers;
dog whistles; decorative magnets; electrified fences; portable
remote-controlled car retarders; electronic voice command
and recognition apparatus for controlling the operations of
consumer electronics devices and residential systems;
personal digital assistants; heat regulating apparatus;
thermostats; monitors, sensors, and controls for air
conditioning, heating, and ventilation devices and systems;
electric regulating apparatus; electric light regulators
(dimmers); lighting control apparatus; electrical outlets;
electrical and electronic switches; alarms, alarm sensors, and
alarm monitoring systems; smoke and carbon monoxide
detectors; electric and electronic locks and latches for doors
and windows; electric and electronic controls for garage
doors; residential security and surveillance systems.
________________________________________Priority
claim: Claim Country : JM
Claim No : 81260
Claim Date : 2020-08-21

تنظيم الحرارة؛ الثيرموستات (منظمات الحرارة)؛ شاشات وأجهزة استشعار
واجهزة تحكم 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 ألجهزة اإلنذار وانظمة مراقبة اجهزة االنذار؛ 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

________________________________________Disclaimer
: This trade mark does not give owner the exclusive right to
use “APP” apart from the mark.

ان: _______________________________________التنازل
" علىAPP" تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق باستعمال
.حدة بمعزل عن العالمة

_______________________________________االدعاء بحق
JM : بلد االدعاء:االولوية
81260 : رقم االدعاء
21-08-2020 : تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

24/01/2021

اسم طالب التسجيل:

ابل انك.
امريكا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

وان أبل بارك واي ،كوبرتينو ،كاليفورنيا
 ،95014الواليات المتحدة األمريكية
سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ
م م ص.ب 11821 -435عمان ،شارع مكة،
أبراج الحجاز

176685

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

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 الصوت والبيانات والصور والمحتويات الصوتية
ومحتويات ا لفيديو 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 الذكية؛ أجهزة
متابعة النشاطات القابلة للبس؛ 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 بالحواسيب
وعلب الدخول وأجهزة التلفزيون 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 الطرفية للحواسيب
والهواتف النقالة واألجهزة االلكترونية النقالة واألجهزة االلكترونية القابلة
للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وسماعات االذن وسماعات الرأس
وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ األجهزة الطرفية
الملحقة بالحواسيب القابلة للبس؛ األجهزة الطرفية القابلة للبس الستخدامها مع
الحواسيب 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 تسجيل المسافة؛ عدادات الخطى؛ أجهزة قياس 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 والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون ومشغالت ومسجالت الصوت
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24/01/2021

Date of

Apple Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

One Apple Park Way,
Cupertino, California 95014,
United states of America
Cedar White Bradley
Consulting/Jordan Ltd
P.O.Box435- 11821 Amman,
Makkah Street, Al-Hijaz
Towers Center
Class
176685
9

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Computers; computer hardware; wearable computer
;hardware; handheld computers; tablet computers
;telecommunications apparatus and instruments; telephones
mobile telephones; smart phones; wireless communication
devices for the transmission of voice, data, images, audio,
video, and multimedia content; network communication
apparatus; handheld digital electronic devices capable of
providing access to the internet and for the sending,
receiving, and storing telephone calls, electronic mail, and
other digital data; wearable digital electronic devices capable
of providing access to the internet, for sending, receiving and
storing of telephone calls, electronic mail, and other digital
data; smart watches; wearable activity trackers; connected
;bracelets [measuring instruments]; electronic book readers
computer software; computer software for setting up,
configuring, operating or controlling mobile devices, mobile
telephones, wearable devices, computers, computer
peripherals, set top boxes, televisions, and audio and video
players; application development software; computer game
software; downloadable pre-recorded audio, video and
multimedia content; computer peripheral devices; peripheral
devices for computers, mobile telephones, mobile electronic
devices, wearable electronic devices, smart watches, smart
glasses, earphones, headphones, set top boxes, and audio and
;video players and recorders; wearable computer peripherals
wearable peripherals for use with computers, mobile
telephones; mobile electronic devices, smart watches, smart
glasses, televisions, set top boxes, and audio and video
players and recorders; accelerometers; altimeters; distance
;measuring apparatus; distance recording apparatus
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والفيديو؛ النظارات الذكية؛ النظارات الثالثية االبعاد؛ النظارات؛ النظارات
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 للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة 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
الرقمية؛ مكبرات الصوت؛ اجهزة تضخيم واستقبال 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؛
األجهزة الخاصة باألنظمة العالمية لتحديد المواقع؛ األدوات المالحية؛ أجهزة
تح ّكم للتحكم بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة
واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية
ومشغالت ومسجالت الصوت 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 للبس والساعات الذكية
والنظارات الذكية ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون
ومكبرات ال صوت 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 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
والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة 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 الرقمية
النقالة واالجهزة االلكترونية القابلة للبس 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 الحيوانات؛ المفكرات االلكترونية؛
األجهزة المعدة 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 الوزن؛ المقاييس؛ لوحات اإلعالنات
اإللكترونية؛ 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 ؛ مانعات الصواعق؛ أجهزة التحليل الكهربائي؛
طفايات الحرائق؛ األجهزة اإلشعاعية لألغراض الصناعية؛ أجهزة ومعدات
اإلنقاذ؛ صفارات اإلنذار؛ الصور الكرتونية المتحركة؛ أجهزة فحص البيض؛
معوقات السيارات
صفارات للكالب؛ مغناطيسات للزينة؛ األسوار المكهربة؛ ّ
القابلة للنقل المتحكم بها عن بعد؛ 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 الحرارة)؛ شاشات وأجهزة استشعار
واجهزة تحكم ألجهزة وانظمة تكييف الهواء والتدفئة والتهوية؛ اجهزة التنظيم
الكهربائية ؛ منظمات الضوء الكهربائية (خافتات الضوء)؛ اجهزة التحكم في

pedometer; pressure measuring apparatus; pressure
indicators; monitors, display screens, head mounted displays,
and headsets for use with computers, smart phones, mobile
electronic devices, wearable electronic devices, smart
watches, smart glasses, televisions, and audio and video
;players and recorders; smart glasses; 3D spectacles
;eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical glass
;optical goods; optical apparatus and instruments; cameras
flashes for cameras; display screens for computers, mobile
telephones, mobile electronic devices, wearable electronic
devices, smart watches, smart glasses, televisions, and audio
and video players and recorders; keyboards, mice, mouse
pads, printers, disk drives, and hard drives; sound recording
and reproducing apparatus; digital audio and video players
and recorders; audio speakers; audio amplifiers and
receivers; motor vehicle audio apparatus; voice recording
;and voice recognition apparatus; earphones; headphones
;microphones; televisions; television receivers and monitors
set top boxes; radios; radio transmitters and receivers; global
positioning systems (GPS devices); navigational
instruments; remote controls for controlling computers,
mobile telephones, mobile electronic devices, wearable
electronic devices, smart watches, smart glasses, audio and
video players and recorders, televisions, speakers, amplifiers,
home theatre systems, and entertainment systems; wearable
devices for controlling computers, mobile telephones, mobile
electronic devices, wearable electronic devices, smart
watches, smart glasses, audio and video players and
recorders, televisions, speakers, amplifiers, home theatre
;systems, and entertainment systems; data storage apparatus
;computer chips; encoded credit cards and card readers
;electronic payment and point of transaction terminals
encoded credit cards and card readers; electronic payment
and point of transaction terminals; batteries; battery
chargers; electrical and electronic connectors, couplers,
wires, cables, chargers, docks, docking stations, and adapters
for use with all of the aforesaid goods; interfaces for
computers, computer peripherals, mobile telephones, mobile
digital electronic devices, wearable electronic devices, smart
watches, smart glasses, televisions, set top boxes, and audio
and video players and recorders; protective films adapted for
computer screens; covers, bags, cases, sleeves, straps and
lanyards for computers, mobile telephones, mobile digital
electronic devices, wearable electronic devices, smart
watches, smart glasses, earphones, headphones, set top
boxes, and audio and video players and recorders; selfie
sticks; chargers for electronic cigarettes; electronic collars to
train animals; electronic agendas; apparatus to check
stamping mail; cash registers; mechanisms for coin-operated
apparatus; dictating machines; hemline markers; voting
machines; electronic tags for goods; prize selection
machines; facsimile machines; weighing apparatus and
instruments; measures; electronic notice boards; measuring
;apparatus; wafers [silicon slices]; integrated circuits
amplifiers; fluorescent screens; remote controls; lights
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اإلضاءة؛ المنافذ الكهربائية؛ المفاتيح الكهربائية وااللكترونية؛ أجهزة إنذار
وأجهزة استشعار ألجهزة اإلنذار وانظمة مراقبة اجهزة االنذار؛ انظمة
الكشف عن الدخان واول اوكسيد الكربون؛ االقفال والمزالج الخاصة
باألبواب والنوافذ الكهرب ائية وااللكترونية؛ أجهزة تحكم كهربائية والكترونية
.ألبواب المرآب؛ انظمة امن ومراقبة المباني السكنية

conducting filaments [optical fibers]; electric installations for
the remote control of industrial operations; lightning
arresters; electrolyzers; fire extinguishers; radiological
apparatus for industrial purposes; life saving apparatus and
equipment; whistle alarms; animated cartoons; egg-candlers;
dog whistles; decorative magnets; electrified fences; portable
remote-controlled car retarders; electronic voice command
and recognition apparatus for controlling the operations of
consumer electronics devices and residential systems;
personal digital assistants; heat regulating apparatus;
thermostats; monitors, sensors, and controls for air
conditioning, heating, and ventilation devices and systems;
electric regulating apparatus; electric light regulators
(dimmers); lighting control apparatus; electrical outlets;
electrical and electronic switches; alarms, alarm sensors, and
alarm monitoring systems; smoke and carbon monoxide
detectors; electric and electronic locks and latches for doors
and windows; electric and electronic controls for garage
doors; residential security and surveillance systems.
________________________________________Priority
claim: Claim Country : JM
Claim No : 81992
Claim Date : 2020-11-17

_______________________________________االدعاء بحق
JM : بلد االدعاء:االولوية
81992 : رقم االدعاء
17-11-2020 : تاريخ االدعاء

________________________________________Disclaimer
: This trade mark does not give owner the exclusive right to
use “APP” apart from the mark.

ان: _______________________________________التنازل
" علىAPP" تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق باستعمال
.حدة بمعزل عن العالمة
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: تاريخ ايداع الطلب

Cambridge Boxhill Language
Assessment Pty Ltd
: Australia
Foreign Company

كامبريدج بوكسهيل النغويج اسيسمنت بيه
تي واي ليمتد
استراليا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

PO Box 16136, Collins Street
West VIC 8007, AUSTRALIA

 كولينز ستريت،16136 بيه اوه بوكس
 أستراليا،8007 ويست فيك

25/01/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

25/01/2021

Date of

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
921100  ب. ص، شارع مكة،104 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن11192 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176531
9
9
176531

Goods/Services

Computer programmes (programs) and recorded
software distributed online; Electronic
publications including those sold and distributed
online; Computer programs (downloadable
software); Educational materials in the form of
computer programmes for teaching languages;
Computer software; Computer software
(programs); Training manuals in the form of a
computer program; Education software;
Interactive education software; Educational
examination software; Education assessment
software.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : AU
Claim No : 2106665
Claim Date : 2020-07-27

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

برامج الحاسوب (البرامج) والبرمجيات المسجلة الموزعة على
 المنشورات اإللكترونية بما في ذلك تلك التي تباع،اإلنترنت
 برامج الحاسوب (برمجيات قابلة،وتوزع عبر اإلنترنت
، مواد تعليمية على شكل برامج حاسوب لتعليم اللغات،)للتحميل
 أدلة،) برمجيات الحاسوب (البرامج،برمجيات الحاسوب
، برمجيات التعليم،ارشادات تدريبية على شكل برامج حاسوب
، برمجيات االمتحانات التعليمية،برمجيات التعليم التفاعلي
.برمجيات التقييمات التعليمية

_______________________________________ا
AU : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
2106665 : رقم االدعاء
27-07-2020 : تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

28/01/2021

اسم طالب التسجيل:

ثيسينكراب ايه جي
المانيا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ثيسينكراب الي  45143 ،1ايسين ،المانيا

28/01/2021

Date of

thyssenkrupp AG
: Germany
Foreign Company

Applicant Name:

ThyssenKrupp Allee 1, 45143
Essen, Germany

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176578
9
9
176578

من اجل البضائع/الخدمات التالية

أجهزة تسجيل وإرسال ونسخ الصوت والصور؛ أجهزة
الحاسوب؛ التجهيزات واألجهزة الكهربائية واإللكترونية ألتمتة
التكنولوجيا؛ أجهزة تحكم تفاعلية وأجهزة تحكم عن بعد وتوزيع
اإلشارات ومراقبة وتصور البنية التحتية التكنولوجية؛ التركيبات
الكهربائية واإللكترونية التي تتحكم فيها تطبيقات الهاتف
المحمول؛ األجهزة الكهربائية واإللكترونية لتسجيل ومراقبة
تدفقات الزوار؛ أنظمة التحكم اإللكترونية للحصول على إذن
الدخول؛ أجهزة االستشعار الكهربائية واإللكترونية والكهربائية
الضوئية؛ مجسات للتحكم في المحركات؛ مجسات للتحكم في
النظام؛ كاشفات الحركة؛ قارئات البطاقات؛ أنظمة إدارة
البطاقات ذات الرقاقات التي تتكون بشكل أساسي من بطاقات
تعريفية (ممغنطة) وقارئات (معالجة البيانات)؛ نظارات الواقع
االفتراضي؛ نظارات الواقع المعزز؛ جميع البضائع المذكورة
أعاله تتعلق بالمصاعد ومصاعد المنصات ومصاعد الركاب
ومقاعد صعود األدراج والمصاعد المنزلية واألدراج الميكانيكية
وممرات متحركة ميكانيكية وجسور عبور الركاب على متن
الطائرات وأنظمة توجيه اإلرساء المرئية للمطارات ومعدات
الدعم األرضي للطائرات التي يمكن وصلها بجسور صعود
الركاب؛ برمجيات الحاسوب القابلة للتنزيل وتطبيقات الهاتف
المحمول للتحكم والصيانة ومراقبة وتحسين االستخدام ومراقبة
وظائف السالمة والكشف عن المواقف الخطرة واإلبالغ عنها
فيما يتعلق بالمصاعد ومصاعد المنصة ومنصات رفع للناس
ومقاعد صعود األدراج والمصاعد المنزلية واألدراج الميكانيكية
والممرات المتحركة الميكانيكية وجسور عبور الركاب على متن
الطائرات؛ برمجيات الحاسوب القابلة للتنزيل وتطبيقات الهاتف
المحمول لمعالجة وتقييم الرسائل في مجال تسجيل الوقت عريف
األشخاص وأتمتة المباني والتحكم في اإلضاءة والتحكم في
المناخ فيما يتعلق بالمصاعد ومصاعد المنصة ومنصات

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Apparatus for recording, transmission and
;reproduction of sound and images; Computers
Electrical and electronic installations and
;apparatus for the automation of technology
Interactive controls and remote controls for the
control, signal distribution, monitoring and
;visualisation of technological infrastructure
Electrical and electronic installations controlled by
mobile apps; Electrical and electronic devices for
;recording and controlling visitor streams
Electronic control systems for access
authorization; Electrical, electronic and electro;optical sensors; Sensors for controlling motors
Sensors for system control; Motion detectors; Card
readers; Chip card management systems mainly
consisting of identification cards (magnetic) and
;readers (data processing); Virtual reality glasses
Augmented reality glasses; All the aforementioned
goods relating to elevators, platformlifts,
passenger lifts, stairlifts, homelifts, mechanical
escalators, mechanical moving walkways,
passenger boarding bridges, visual docking
guidance systems for airports and aircraft ground
support equipment connectable to passenger
boarding bridges ; downloadable computer
software and mobile applications for the control,
maintenance, monitoring and optimisation of
utilisation, monitoring of safety functions and
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detection and reporting of hazardous situations in
relation to elevators, platformlifts, lifting platforms
for people, stairlifts, homelifts, mechanical
escalators, mechanical moving walks, passenger
boarding bridges; downloadable computer
software and mobile apps for the processing and
evaluation of messages in the field of time
recording, identification of persons, building
automation, lighting control, climate control in
relation to elevators, platformlifts, lifting platforms
for persons, mechanical escalators, mechanical
moving walks, passenger boarding bridges;
downloadable computer software and mobile apps
for telecommunications services, namely the
transmission of voice, data, graphics, sound and
video via broadband and wireless networks for
elevator monitoring and control, for the provision
of information and entertainment in elevator
cabins and for enabling emergency calls from
elevator cabins; downloadable computer software
and mobile apps relating to elevators,
platformlifts, passenger lifts, stairlifts, homelifts,
mechanical escalators, mechanical moving
walkways, passenger boarding bridges and aircraft
ground support equipment connectable to
passenger boarding bridges for virtual reality
glasses and augmented reality glasses; Visual
docking Guidance systems [visual devices and
downloadable software] for airports;
downloadable computer software and mobile apps
to control and maintain visual docking guidance
systems for airports; downloadable computer
software and mobile apps to control and maintain
aircraft ground support equipment connectable to
passenger boarding bridges
________________________________________
Priority claim: Claim Country : DE
Claim No : 30 2020 118 783.8
Claim Date : 2020-12-23

الصعود لأل شخاص واألدراج الميكانيكية والممرات المتحركة
الميكانيكية وجسور عبور الركاب على متن الطائرات؛
برمجيات الحاسوب القابلة للتنزيل وتطبيقات الهاتف المحمول
 وتحديدا ً إرسال األصوات والبيانات،لخدمات االتصاالت
والرسومات والصوت والفيديو عبر شبكات النطاق العريض
والشبكات الالسلكية لمراقبة المصاعد والتحكم فيها لتوفير
المعلومات والترفيه في كبائن المصاعد ولتمكين مكالمات
الطوارئ من كبائن المصعد؛ برمجيات الحاسوب القابلة للتنزيل
وتطبيقات الهاتف المحمول المتعلقة بالمصاعد ومصاعد المنصة
ومصاعد الركاب ومقاعد صعود األدراج والمصاعد المنزلية
واألدراج الميكانيكية وممرات متحركة ميكانيكية وجسور صعود
الركاب ومعدات الدعم األرضي للطائرات المتصلة بجسور
صعود الركاب لنظارات الواقع االفتراضي ونظارات الواقع
المعزز؛ أنظمة توجيه اإلرساء المرئي (أجهزة وبرمجيات مرئية
القابلة للتنزيل) للمطارات؛ برمج يات الحاسوب القابلة للتنزيل
وتطبيقات الهواتف المحمولة للتحكم في أنظمة توجيه اإلرساء
المرئية للمطارات وصيانتها؛ برمجيات الحاسوب القابلة للتنزيل
وتطبيقات الهواتف المحمولة للتحكم في معدات الدعم األرضي
للطائرات التي يمكن توصيلها بجسور صعود الركاب وصيانتها

_______________________________________ا
DE : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
783.8 118 2020 30 : رقم االدعاء
23-12-2020 : تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

31/01/2021

اسم طالب التسجيل:

لويس فايتون ماليتير

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فرنسا
شركة اجنبية
 ،2ريو دو بونت-نيوف 75001 ،باريس،
فرنسا

31/01/2021

Date of

LOUIS VUITTON
MALLETIER
: France
Foreign Company

Applicant Name:

2, rue du Pont Neuf, 75001
Paris, France

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176590
9
9
176590

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

مكبرات الصوت الذكية وأقراص التسجيل؛ حقائب وصناديق الكاميرات
وكاميرات الفيديو؛ األقراص المضغوطة وأقراص الفيديو الرقمية
ووسائط التسجيل الرقمية األخرى؛ اآلالت الحاسبة ومعد ّات معالجة
المعلومات وأجهزة الحاسوب والمعدات المتعلقة بالحواسيب؛ مساند
الفأرات؛ البرمجيات؛ وحدات التخزين المحمولة (يو اس بي)
والمفكرات اليومية اإللكترونية وبرمجيات األلعاب وبرامج الحاسوب
المسجّلة وبرامج الحاسوب والهاتف المحمول (البرمجيات القابلة
للتنزيل) والمنشورات اإللكترونية القابلة للتنزيل عبر اإلنترنت أو من
اإلنترنت؛ السلع البصرية والنظارات والنظارات الشمسية والنظارات
الرياضية؛ إطارات النظارات؛ عدسات النظارات والعدسات الالصقة؛
علب للنظارات وللعدسات الالصقة؛ المناظير؛ الواقيات ألجهزة
الحاسوب المحمولة؛ الحقائب المخصصة للحواسيب الشخصية
المحمولة؛ كاميرات [للتصوير الفوتوغرافي]؛ عوامات إعطاء
اإلشارات وعوامات إلعطاء اإلشارات؛ أجهزة الهاتف والهواتف النقالة
والهواتف الذكية والحواسيب اللوحية العاملة باللمس والمساعدات
الشخصية الرقمية ومشغالت ام بيه 3؛ إكسسوارات الهواتف والهواتف
النقالة والهواتف الذكية والحواسيب اللوحية العاملة باللمس والمساعدات
الرقمية الشخصية وومشغالت مقاطع ام بيه 3ومستلزمات استخدام
الهواتف دون استخدام األيدي والبطاريات والواقيات واألغطية
والواجهات والشواحن وأربطة المعصم أو أربطة العنق وسماعات
االذن؛ حقائب وأغلفة للهواتف المحمولة ومعدات الهاتف وساعات اليد
الذكية.

Smart speakers, recording discs; Camera and video
camera cases and bags; Compact discs, DVDs and
other digital recording media; Calculators, Equipment
for processing information, Computers and computer
related equipment; Mouse pads; Software; usb stick,
electronic diaries, game software, recorded computer
programs, computer and mobile phone programs
(downloadable software) and downloadable electronic
publications on-line or from the Internet; Optical
;goods, Spectacles, Sunglasses, Sports spectacles
;Spectacle frames; Spectacle lenses, contact lenses
;Cases for eyewear and for contact lenses; Binoculars
;Sleeves for laptops; Bags adapted for laptops
Cameras [photography]; Signalling buoys, Signalling
buoys; Telephones, Mobile phones,Smartphones,
tablets, Electronic personal assistants and MP3
players; accessories for telephones, mobile telephones,
smartphones, tablets, pda, and mp3 players, namely
hands-free kits for telephones, batteries, cases, covers,
facades, chargers, wrist straps or neck straps,
earphones; bags and cases for mobile phones and
telephone equipment, smart watches.

_____________________________________
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء 4671805 :
تاريخ االدعاء 03-08-2020 :

________________________________________
Priority claim: Claim Country : FR
Claim No : 4671805
Claim Date : 2020-08-03
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

15/02/2021

اسم طالب التسجيل:

ليمور فرايد ويتاجرون باالسم :ادافروت
انداستريز
امريكا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 150فاريك ستريت ،نيويورك ،ان واي
 ،10013الواليات المتحدة االميركية

15/02/2021

Date of

Limor Fried d/b/a Adafruit
Industries
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

150 Varick Street New York,
NY 10013 USA

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176579
9
9
176579

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

NEOPIXEL
من اجل البضائع/الخدمات التالية

لوحات الدارات؛ رقاقات الحاسوب؛ الصمامات الثنائية الباعثة
للضوء؛ الصمامات الثنائية الباعثة للضوء المنفردة المباعة مع
رقاقات الحاسوب لكي تستخدم مع األجهزة اإللكترونية المصنعة
حسب الطلب؛ رقاقات الحاسوب ذات الصمامات الثنائية الباعثة
للضوء ولوحات الدارات ذات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء
المباعة بتشكيله مختلفة من األشكال وتحديدا :األشرطة المرنة
والحلقات واألشرطة غير المرنة واللوحات ذات الصفوف
المتعددة للصمامات الثنائية الباعثة للضوء

Goods/Services

Circuit boards; computer chips; LEDs; individual
LEDs sold together with a computer chip for use
with custom electronics devices; LED computer
chips, LED circuit boards and LEDs sold together
in a variety of different shapes namely, flexible
strips, rings, non-flexible strips, boards with
multiple rows of LEDs
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تاريخ ايداع الطلب :

16/02/2021

اسم طالب التسجيل:

جونيبير نيتووركس انك.
امريكا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

16/02/2021

Date of

Juniper Networks Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

1133 Innovation Way,
 1133اينوفيشن واي ،سانيفيل ،كاليفورنيا
Sunnyvale, California 94089,
 ، 94089الواليات المتحدة االميركية
USA
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176563
9
9
176563

من اجل البضائع/الخدمات التالية

أجهزة الحاسوب؛ برمجيات الحواسيب القابلة للتنزيل؛ برمجيات
الحواسيب القابلة للتنزيل وتحديدا :برمجية نظام تشغيل قابل
للتنزيل؛ برمجيات نظام التشغيل القابلة للتنزيل لخدمات إدارة
جهاز التوجيه؛ برمجيات الحواسيب القابلة للتنزيل وتحديدا:
أجهزة الحاسوب والبرمجيات القابلة للتنزيل للتوصيل البيني
والتأسيس واإلدارة والحماية والمراقبة والسيطرة والتشغيل
والمحاكاة االفتراضية والتحسين والتعريف والنشر والحفظ
وإمكانية الوصول واستكشاف بروتوكوالت إدارة وإصالح
جهاز التوجيه والبنية األساسية للشبكة والشبكة المحلية والعالمية
وشبكات المناطق العالمية؛ أجهزة الحاسوب والبرمجيات القابلة
للتنزيل للتوجيه والتبديل واإلرسال والمعالجة والتصفية والتحليل
والحماية والتحميل والنشر والعرض والتأشير على والتحرير
والتنظيم والتسجيل والتخزين البيانات والمقاطع المرئية
والمقاطع الصوتية وحركة الصوت والحزم أو أشكال
االتصاالت األخرى؛ برمجية حاسوب قابلة للتنزيل لتوفير
وظائف األمان في الشبكات مثل توفير مرشحات جدار الحماية
والتحكم بالدخول و(في بيه ان) الشبكات الخاصة االفتراضية
وإمكانية التشغيل البيني مع بروتوكوالت أمان جهاز التوجيه
والحماية من اختراق الشبكة والفيروسات؛ برمجيات الحواسيب
القابلة للتنزيل وتحديدا :منصات تطبيقات الشبكة المفتوحة القابلة
للتنزيل من أجل تطوير ونشر وفحص وتهيئة ومراقبة
واستضافة تطبيقات الشبكة؛ برمجية نظام تشغيل الحاسوب قابلة
للتنزيل تستضيف تطبيقات برمجيات الحاسوب وتسهل
التفاعالت مع أجهزة الحاسوب واألجهزة الطرفية األخرى عبر
الشبكات؛ برامج الحاسوب القابلة للتنزيل الستخدامها في

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Computer hardware; downloadable computer
software; downloadable computer software,
;namely, downloadable operating system software
downloadable computer software, namely,
downloadable operating system programs for
router management services; computer hardware
and downloadable software for interconnecting,
establishing, managing, securing, monitoring,
controlling, operating, virtualizing, optimizing,
configuring, deploying, maintaining, accessing,
and troubleshooting router management protocols,
network infrastructure, and local, wide, and global
area networks; computer hardware and
downloadable software for routing and switching,
transmitting, processing, filtering, analyzing,
securing, uploading, posting, displaying, tagging,
editing, organizing, recording, and storing data,
video, audio, voice traffic, packets, or other forms
of communications; downloadable computer
software for providing security functionality in
networks, such as providing firewall filters, access
control, (VPN) virtual private networks,
interoperability with router security protocols, and
;protection against network intrusion and viruses
downloadable computer software, namely,
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downloadable open network application platforms
for the development, deployment, testing,
configuration, monitoring, and hosting of network
applications; downloadable computer operating
system software that hosts computer software
applications and facilitates interactions with other
computers and peripherals across enterprise
networks; downloadable computer programs for
use in accessing, navigating, browsing, and
transferring information, and distributing and
viewing computer programs; downloadable
computer programs for use in accessing and
viewing computer network infrastructure and
systems; computer hardware and downloadable
software applications for programming local,
wide, and global area networks and network
infrastructure in mobile devices, televisions, and
other video devices; downloadable computer
software and hardware for network management;
downloadable artificial intelligence and machine
learning software for use in computer network
management, monitoring, and troubleshooting;
computer hardware, namely, wireless access point
(WAP) devices; computer hardware, namely, local
area network access point devices; computer
hardware and downloadable software for
managing wireless access points and local area
network access points; computer network
switches, routers, and adapters; wireless
communications devices, namely, wireless
hardware and software for the transmission of
data, audio, and video computer hardware
containing network security functionality,
including firewalls, data encryption, or
interoperability with network security protocols.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : JM
Claim No : 81632
Claim Date : 2020-10-01

الوصول والتوجيه والتصفح ونقل المعلومات والتوزيع
واالستعراض لبرامج الحاسوب؛ برامج الحاسوب القابلة للتنزيل
الستخدامها في الوصول إلى البنية التحتية لشبكات الحاسوب
وأنظمتها واستعراضها؛ أجهزة الحاسوب وتطبيقات البرمجيات
القابلة للتنزيل للبرمجة المحلية والعالمية والشبكات العالمية
والبنية التحتية للشبكات في األجهزة المحمولة واجهزة التلفاز
وأجهزة الفيديو األخرى؛ برمجيات وأجهزة الحاسوب القابلة
للتنزيل إلدارة الشبكة؛ برمجيات الذكاء االصطناعي والتعلم
اآللي القابلة للتنزيل الستخدامه في إدارة شبكة الحاسوب
والمراقبة واستكشاف األخطاء وإصالحها؛ أجهزة الحاسوب
 أجهزة توفير نقاط الولوج الالسلكي (دبليو ايه بيه)؛:وتحديدا
 أجهزة نقطة وصول شبكة المنطقة:أجهزة الحاسوب وتحديدا
المحلية؛ أجهزة الحاسوب والبرمجيات القابلة للتنزيل إلدارة نقاط
الوصول الالسلكية ونقاط الوصول إلى الشبكة المحلية؛ مفاتيح
شبكات الحواسيب وأجهزة التوزيع للشبكات ومهيئات كهربائية؛
 أجهزة وبرمجيات السلكية:أجهزة االتصاالت الالسلكية وتحديدا
لنقل البيانات والمقاطع الصوتية ومعدات الحاسوب للفيديو التي
تحتوي على وظائف أمان الشبكة وتشفير البيانات أو إمكانية
.التشغيل البيني مع بروتوكوالت أمان الشبكة

_______________________________________ا
JM : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
81632 : رقم االدعاء
01-10-2020 : تاريخ االدعاء
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Date of
Applicant Name:

21/02/2021

اعالن الجريدة الرسمية

Shenzhen City HongLiXinDa
Electron Co., Ltd.

Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
B4501B, Building

Applicant for
Correspondence

Trademark

21/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

،.شينزهين سيتي هونجليكسيندا اليكترون كو
.ال تي دي
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

18, Junfeng
 جونفينج،18  بيلدينج، بي4501 بي
Industrial Park, Chongqing
 هيبينج، تشونجكينج روود،انداستريال بارك
Road, Heping Community,
 باوان، فوهاي ستريت،كومميونتي
Fuhai Street, Baoan District,
 الصين، شينزهين،ديستريكت
Shenzhen, China
Nader Jamil Qumsieh (NJQ &
11814 -142025ب.نادر جميل قمصية ص
ASSOCIATES) P.O.Box142025 عمان، شارع الملك عبدهللا الثاني258
11814 258 King Abdullah II
Street, Amman
Class
الصنف
176717
9
9
176717

Goods/Services

tablet computers; audio- and video-receivers;
notebook computers; cell phones; computer
peripheral devices; printers for use with
computers*; Global Positioning System [GPS]
apparatus; television apparatus; headphones;
humanoid robots with artificial intelligence

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

حواسيب لوحية؛ مستقبالت سمعية وبصرية؛ مفكرة في شكل
حاسوب صغير؛ هواتف خلوية محمولة؛ اجهزة ملحقة
بالحاسوب؛ طابعات تستخدم مع أجهزة الحاسوب؛ أجهزة نظام
]؛ اجهزة تلفزيونية؛ سماعاتGPS[ تحديد المواقع العالمي
الرأس؛ إنسان آلي ذو مواصفات بشرية وذكاء اصطناعي
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تاريخ ايداع الطلب :

24/02/2021

اسم طالب التسجيل:

مؤسسة جوهرة العدسة للتجارة

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سعودية
مؤسسة فردية
الرياض ،المملكة العربية السعودية

24/02/2021

Date of

Jawharat Al Adasah Trading
Establishment
: Saudi Arabia
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

Riyadh, Saudi Arabia

Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176446
9
9
176446

من اجل البضائع/الخدمات التالية

النظارات والنظارات الشمسية والعدسات البصرية والعدسات
الدائرية والعدسات البالستيكية والعدسات القابلة للتبديل
والعدسات المكبرة وعدسات العيون وعدسات النظارات الشمسية
وعدسات النظارات والعدسات الالصقة والعدسات المضادة
لالنعكاس وعدسات تصحيح البصر (البصريات) والعدسات
الموضوعية/الشيئية (البصريات) واألغطية للعدسات الالصقة
وعلب للعدسات الالصقة.

_____________________________________
__اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان الزهري ودرجاته
والبنفسجي ودرجاته والرمادي.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Glasses, Sun Glasses, Optical lenses, circle lenses,
plastic lenses, interchangeable lenses, magnifying
lenses, ophthalmic lenses, sunglasses lenses,
eyeglasses lenses, contact lenses, anti-reflective
lenses, correcting lenses (optic), objective lenses
(Optic), covers for contact lenses, cases for contact
lenses.

________________________________________
Special condition : Claiming pink & its' shades,
purple & its' shades and grey colors.
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تاريخ ايداع الطلب :

28/02/2021

اسم طالب التسجيل:

ايبيندورف ايه جي
المانيا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

باركهاوزنفيغ  22339 ،1هامبورغ ،ألمانيا

28/02/2021

Date of

Eppendorf AG
: Germany
Foreign Company

Applicant Name:

Barkhausenweg 1, 22339
Hamburg, Germany

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176553
9
9
176553

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

eppendorf
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المحتويات المسجلة؛ تقنيات المعلومات والسمعية البصرية وأجهزة الوسائط
المتعددة وأجهزة التصوير الفوتوغرافي؛ المغناطيسات والممغنطات ومزيالت
المغنطة؛ أجهزة علمية ومخبرية للمعالجة باستخدام الكهرباء؛ األجهزة البصرية
والمحسنات والمصححات؛ أجهزة السالمة األمنية وأجهزة الوقاية وإرسال
اإلشارة؛ أجهزة المالحة والتوجيه والتتبع واالستهداف وإعداد الخرائط؛ أجهزة
القياس والتتبع وأجهزة المراقبة والتحكم؛ أجهزة األبحاث والمختبرات العلمية
واألجهزة والمحاكيات التعليمية؛ برمجيات الحاسوب إلدارة البيانات والملفات
وقواعد البيانات لالستخدام العلمي والطبي والمخبري؛ برمجيات الحاسوب لمراقبة
وتحليل والتحكم في العمليات وإجرائها في المختبر والمرافق البحثية والطبية؛
أثاث مصنوع خصيصا ً للمختبرات؛ جهاز التحليل والتشخيص لالستخدام في
المختبرات؛ ملحقات ألجهزة التحكم في درجة الحرارة وعناصر التسخين والتبريد
لألغراض العلمية والمخبرية [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 والموزعات مع وبدون مرشح متكامل؛ مناصاب الشفاطات،
وتحديدا ً 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 العينات
وتحضير العينات؛ ماسحات الباركود؛ أوعية لألغراض المخبرية؛ حاويات
ألنابيب بيه سي ار والشرائح واأللواح؛ أوعية العينات والشعيرات الدقيقة وأوعية
تخزين المسابر في أوعية محكمة؛ برمجيات التشغيل والقياس ألجهزة التشغيل
والتحكم والقياس لتشغيل وقياس والتحكم ومراقبة 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؛ أنظمة المفاعالت الحيوية؛
جهاز استشعار الضغط لمنشآت التكنولوجيا الحيوية والمفاعالت الحيوية؛
المفاعالت الحيوية القابلة إلعادة االستخدام والمفعالت الحيوية التي تستخدم لمرة
واحدة فقط؛ األقفاص واألوعية والقوارير والمساند والحماالت والفالتر والصواني
والرفوف للشفاطات والموزعات ورؤوس للشفاطات والموزعات وأنابيب التفاعل
واألنابيب واألنابيب الصغيرة وأطباق وأغلفة بيتري لالستخدام العلمي أو
المختبري؛ أنابيب القياس؛ برمجيات ومعدات الحاسوب للتحكم وتشغيل واتصال
المستخدم ومعايرة معدات وأدوات المختبرات؛ ألواح حفظ أنابيب العينات؛ أجهزة
الكشف ومعدات الكشف وأدوات وأجهزة لالستخدام العلمي والمختبري؛
المخففات؛ مضخمات الحمض النووي؛ أنابيب الجرعات؛ خراطيم الجرعات؛
موزعات الجرعات؛ اسطوانات الجرعات؛ الطابعات؛ المواد االستهالكية والمواد
القابلة للتخلص منها ،وتحديدا ً المصنوعة من الزجاج و/أو البالستيك ولالستخدام
العلمي والمخبري؛ المجالت اإللكترونية؛ صناديق التوسيع 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 لالستخدام العلمي أو

Goods/Services

Recorded content; Information technology and audio-visual,
multimedia and photographic devices; Magnets, magnetizers and
demagnetizers; Scientific and laboratory devices for treatment using
electricity; Optical devices, enhancers and correctors; Safety, security,
protection and signalling devices; Navigation, guidance, tracking,
targeting and map making devices; Measuring, detecting, monitoring
and controlling devices; Scientific research and laboratory apparatus,
educational apparatus and simulators; Computer software for data and
file management and for databases for scientific, medical and
laboratory use; Computer software for monitoring, analysing,
controlling and running processes in laboratory, research and medical
facilities; Furniture especially made for laboratories; Analysis and
diagnostic apparatus for use in laboratories; Attachments for
temperature control devices and heating and cooling elements for
;scientific and laboratory purposes [thermo-blocks]; Autoclaves
;Pipettes and dispensers and pipetting and dispensing apparatus
Pipetting and dispensing tips, including for pipetting robots and
machines; Pipette suction bellows; Pipette adapters; Dispenser and
pipette ends and tips, with and without an integrated filter; Pipette
stands, in particular in carousel form, including with power supply
connection for electric pipettes [integrated charging station]; Pipette
holder systems; Automated pipetting and dispensing systems and
robots; Automated devices for life science applications; Automated
;sample transfer and sample preparation stations; Barcode scanners
Containers for laboratory purposes; Containers for PCR tubes, strips
and plates; Specimen containers and Micro-capillaries and vessels for
storing probes in safety cabinets; Operating and measuring software
for operational, control and measuring apparatus for operating,
measuring, controlling, monitoring and inspecting bioprocesses; Big
data management software; Bioprocess control systems; Bioprocess
software; Bioprocess systems; Bioprocess reactors; Bioreactors and
fermenters; Bioreactors; Bioreactor systems; Pressure sensor apparatus
for biotech and bioreactor installations; Reusable and disposable
bioreactors; Enclosures, containers, Vessels, Stands, Holders, Filters,
Trays and racks for pipettes and Dispensers, Dispenser and pipette
tips, reaction tubes, Tubes and Tubules [tubes], Petri dishes and
Covers for scientific or laboratory use; Burettes; Computer software
and hardware for the control, operation, user communication and
;calibration of laboratory equipment and instruments; Deepwell plates
Detectors, detection equipment, instruments and apparatus for
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scientific and laboratory use; Diluters; DNA amplifiers; Dosing pipes;
Dosing hoses; Dosage dispensers; Dosing cylinders; Printers;
Disposable and consumable articles, in particular of glass and/or
plastic, for scientific and laboratory use; Electronic magazines;
Expansion boxes for bioreactors for taking on additional functions;
Fermentation systems and Analysers; Remote control and remote
monitoring apparatus; Solid matrices to support cell growth; Humidity
sensors; Filters and Filter sets; Filter plates; bottles and Vials for
scientific or laboratory use; Bottle adapters; Bottle holders; Liquid
extraction devices; Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking
(supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments;
Equipment and Apparatus for reading codes [scanners] for scientific
and laboratory use and software relating thereto; Equipment and
Apparatus for hermetically sealing well plates; Apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images; Apparatus
for temperature monitoring and control; Equipment, apparatus,
instruments and equipment for scientific and laboratory purposes;
Apparatus, instruments and equipment for applications in the field of
liquid handling, in particular for dosing, decanting, distributing,
stirring, separating, transferring, diluting, aerosol-tight transporting,
blending, mixing, temperature control, concentrating, homogenising,
filtering and for combining and reacting samples, liquids, reagents,
liquids and fluid substances; Apparatus, instruments and equipment
for scientific and laboratory use in the field of liquid, cell and sample
handling and for laboratory sample management; Downloadable
electronic publications in the fields of life science and ergonomics and
sustainability; Downloadable mobile applications for the management
of data; Cooling containers for reaction and sample tubes; Cuvettes;
Cuvette stands; Laboratoryware, Including for single use [disposable
articles], In particular of glass and plastic; laboratory gloves;
Diaphragms for scientific apparatus; Membrane filters for auxiliary
pipetting devices; Measuring and controlling devices for volumetric
measurement, transfer and/or dosing of liquids and fluid substances;
microarrays and Kits for microarray processing; Microplate reader for
life science and assay development; Microtiter plate; Micro-distillers;
Microinjection and micromanipulation capillaries; Microinjection
devices; Micromanipulation devices; Microplates; Microscope
adapters for micromanipulation systems; reaction tubes, Tubes and
Tubules [tubes] for scientific and laboratory use; Rotors for
centrifuges and vacuum concentrators; Stirrers and Stirrers for
scientific and laboratory use; Inner tubes and Conduits for scientific or
laboratory use; Computer software and hardware with a digital
interface (Internet of Things Gateway) for managing apparatus data
transmission to mobile application on mobile telephones, smartphones,
tablets, portable media players, laptop computers and desktop
computers; Syringes and Syringe-like articles for scientific and
laboratory use; Devices for protection against external vibrations [antivibration pads]; Parts and accessories for scientific and laboratory
devices, apparatus, instruments and equipment; Laboratory
centrifuges.
_______________________________________
_Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018297302
Claim Date : 2020-08-28

المخبري؛ محوالت القوارير؛ حماالت القوارير؛ أجهزة استخالص السوائل؛
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وللتصوير الفوتوغرافي
والسينمائي والبصرية وأجهزة الوزن والقياس وإرسال االشارات والمراقبة
(اإلشراف) وأجهزة وأدوات اإلنقاذ والتعليم ؛ معدات وأجهزة لقراءة الرموز
[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؛ المعدات واألجهزة واآلالت والمعدات لألغراض العلمية والمخبرية؛
ً  وتحديدا،األجهزة واألدوات والمعدات للتطبيقات في مجال مناولة السوائل
الجرعات والصفق والتوزيع والتحريك والفصل والنقل والتخفيف والنقل المحكم
للهباء الجوي والخلط والمزج والتحكم بدرجة الحرارة وتركيز وتجانس وترشيح
ودمج العينات والتفاعل معها والسوائل والكواشف والسوائل ومواد الموائع؛
األجهزة واألدوات والمعدات لالستخدام العلمي والمختبري في مجال التعامل مع
الخاليا السائلة والعينات وإدارة العينات المختبرية؛ منشورات إلكترونية قابلة
للتنزيل في مجاالت علوم الحياة وبيئة العمل واالستدامة؛ تطبيقات الهاتف
المحمول القابلة للتنزيل إلدارة البيانات؛ أوعية التبريد للتفاعل وأنابيب العينات؛
 بما في ذلك،األكواب المخبرية؛ مناصب لألكواب المخبرية؛ أوعية المختبرات
 وتحديدا ً المواد المصنوعة،]لالستخدام الفردي [المواد التي تستخدم لمرة واحدة
من الزجاج والبالستيك؛ قفازات المختبرات؛ أغشية لألجهزة العلمية؛ المرشحات
/ الغشائية ألجهزة الشفط المساعدة؛ أجهزة القياس والتحكم للقياس الحجمي ونقل و
أو جرعات السوائل والمواد السائلة؛ المصفوفات الدقيقة ومجموعات معالجة
المصفوفات الدقيقة؛ جهاز يستخدم للكشف عن التفاعالت الكيميائية عن طريق
قياس الضوء المنبعث ؛ أطباق معايرة دقيقة؛ مقطرات دقيقة؛ شعيرات الحقن
المجهري والتداول المجهري؛ أجهزة الحقن المجهري؛ أجهزة التداول المجهري؛
الصفائح الدقيقة؛ محوالت للمجاهر ألنظمة التداول المجهري؛ أنابيب التفاعل
واألنابيب واألنابيب الصغيرة لالستخدام العلمي والمخبري؛ دوارات ألجهزة
الطرد المركزي والمكثفات الفراغية؛ المحركات وأدوات التحريك لالستخدام
العلمي أو المخبري؛ األنابيب والقنوات الداخلية لالستخدام العلمي أو المخبري؛
برمجيات حاسوب وأجهزة ذات واجهة رقمية (بوابة إنترنت األشياء) إلدارة نقل
بيانات الجهاز إلى تطبيق الهاتف المحمول على الهواتف المحمولة والهواتف
الذكية والحواسيب اللوحية العاملة باللمس ومشغالت الوسائط المحمولة وأجهزة
الحاسوب المحمولة وأجهزة الحاسوب المكتبية؛ المحاقن والمواد الشبيهة بالمحاقن
لالستخدام العلمي والمختبري؛ أجهزة الحماية من االهتزازات الخارجية [لبادات
مضادة لالهتزاز]؛ قطع وملحقات لألجهزة العلمية والمخبرية واألجهزة وأدوات
.ومعدات نقل البيانات السلكياً؛ أجهزة الطرد مركزي للمختبرات

______________________________________
EU : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
018297302 : رقم االدعاء
28-08-2020 : تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

28/02/2021

اسم طالب التسجيل:

فرامار انترناشنول انك.

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

كندا
شركة اجنبية

28/02/2021

Date of

FRAMAR
INTERNATIONAL INC.
: Canada
Foreign Company

Applicant Name:

7000 Kinsmen Court Unit #2,
 7000كينسمن كورت يونت  ،2#نياغارا
Niagara Falls ON L2H 0Y5,
فولز او ان ال2اتش 0واي ،5كندا
Canada
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176582
9
9
176582

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

FRAMAR
من اجل البضائع/الخدمات التالية

واقيات جانبية للنظارات؛ موازين لقياس صبغات الشعر؛
ساعات التوقيت.

Goods/Services

Side guards for eye glasses; scales for measuring
hair color; clock timers.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

03/03/2021

اسم طالب التسجيل:

رويفي (شينزهين) سمارت تكنولوجي كو،.
ليمتد.
الصين
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

03/03/2021
Ruifei (Shenzhen) Smart
Technology Co., Ltd.

كاميرات فيديو؛ قوابس كهربائية؛ مفاتيح كهربائية؛ بطاريات
كهربائية؛ أجهزة شحن البطاريات؛ قارنات [معدّات معالجة
البيانات]؛ محوالت كهربائية؛ مصدر طاقة محمول؛ مناصب
مهيأة ألجهزة الكمبيوتر المحمولة؛ كبائن لمكبرات الصوت؛
أجهزة عرض الفيديو؛ أجهزة ملحقة بالكمبيوتر؛ لوحات مفاتيح
ألجهزة الكمبيوتر؛ أجهزة إنذار؛ أجراس كهربائية لألبواب؛
خوذ واقية؛ مشغالت وسائط محمولة؛ روبوتات المراقبة األمنية؛
موازين؛ عصا السيلفي (منصة أحادية محمولة باليد)؛ قارئ
بطاقة؛ مستشعر؛ موجه الشبكة؛ سلك تمديد الطاقة؛ ساعة ذكية
(معالجة البيانات)؛ نظارات ذكية؛ محطة اإلرساء؛ سماعة
األذن؛ حامل خاص للهاتف المحمول؛ قلم سعوي؛ كاشف
الدخان؛ جامع الفيديو.

Applicant Name:
Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Room 201, Building

A, No. 1,
روم  ،201بيلدينغ إيه ،نمبر ،1 .كيانوان
Qianwan 1st Road, Qianhai
1إس تي رود ،كيانهاي شينزهين-هونغ
Shenzhen-Hong Kong
كونغ كووبيرايشن زون ،شينزهين،
Cooperation Zone, Shenzhen,
غوانغدونغ ،الصين
Guangdong, China
The Right Choice IP
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
P.O.Box841153- 11184 Amman,
ص.ب 11184 -841153عمان  ،ضاحية
الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم Dahiat AL Rashid, Om Omarah ، 59
Street , Building No.59 Ground
الطابق االرضي
floor 59
Class
الصنف
176651
9
9
176651

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Camcorders; electric sockets; switches, electric
batteries, electric; battery chargers; couplers [data
;processing equipment]; electrical adapters
;portable power source; stands adapted for laptops
;cabinets for loudspeakers; video projectors
;computer peripheral devices; computer keyboards
;alarms*; electric door bells; protective helmets
portable media players; security surveillance
;]robots; scales; selfie sticks [hand-held monopods
card reader; sensor; Network router; Power
;)extension cord; Smart watch (data processing
smart glasses; Expansion dock; Earphone; Special
holder for mobile phone; Capacitive pen; Smoke
detector; Video collector.
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Date of

09/03/2021

Applicant Name:
Nationality

Riiid Inc.
: Korea

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

09/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.ريد انك
كوريا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

10F, 521, Teheran-ro,
،غو- جانجنام،رو- تيهيران،521 ، اف10
Gangnam-gu, Seoul, Republic
 جمهورية كوريا،سيؤول
of Korea
Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
921100  ب. ص، شارع مكة،104 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن11192 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176674
9
9
176674

Goods/Services

Computer software relating to education; computer
software for educational examination; educational
software; downloadable electronic periodicals;
downloadable educational software applications;
downloadable electronic documents;
downloadable electronic books; downloadable
electronic study books or papers; data processing
software; computer software for database;
computer software to enhance the audiovisual
capabilities of multimedia applications; computer
software for wireless content delivery; audiovisual
teaching apparatus; computer software for
application and database integration; apparatus for
broadcasting, recording, transmission or
reproduction of sound or images.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : KR
Claim No : 40-2021-0022788
Claim Date : 2021-02-02
________________________________________
Special condition : Claiming navy and white
colors.

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 برمجيات الحاسوب،برمجيات الحاسوب المتعلقة بالتعليم
 الدوريات، برمجيات تعليمية،التعليمي/لالختبار التربوي
 تطبيقات البرمجيات التعليمية القابلة،اإللكترونية القابلة للتنزيل
 كتب إلكترونية، المستندات اإللكترونية القابلة للتنزيل،للتنزيل
، كتب أو أوراق دراسية إلكترونية قابلة للتنزيل،قابلة للتنزيل
، برمجيات الحاسوب لقاعدة البيانات،برمجيات معالجة البيانات
برمجيات الحاسوب لتعزيز القدرات السمعية البصرية لتطبيقات
 برمجيات الحاسوب لتسليم المحتوى،الوسائط المتعددة
 برمجيات، أجهزة التدريس السمعي البصري،الالسلكي
 أجهزة لبث،الحاسوب لتكامل التطبيقات وقاعدة البيانات
.وتسجيل وارسال وإعادة إنتاج الصوت أو الصور

_______________________________________
KR : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
0022788-2021-40 : رقم االدعاء
02-02-2021 : تاريخ االدعاء
_______________________________________
.مع المطالبة بااللوان النيلي واالبيض: اشتراطات خاصة
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Date of

30/05/2021

Applicant Name:

Expedia, Inc.
: United States

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

30/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.انك،اكسبيديا
امريكا

:اسم طالب التسجيل

1111 Expedia Group Way W,
، سياتل، اكسبيديا جروب واي دبليو1111
Seattle, Washington 98119
 الواليات المتحدة،98119 واشنطن
USA
االميركية
- Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176613
9
9
176613

Goods/Services

Downloadable software for accessing digital content in
the fields of entertainment, travel, hotels, and
restaurants; downloadable software allowing users to
submit electronic data to and access data from a website
for educational and entertainment purposes;
downloadable software for accessing a website where
users can post ratings, reviews and recommendations on
events, locations, services, and activities in the fields of
entertainment, travel, hotels, and restaurants;
downloadable software for the transmission of
messages among users in the fields of entertainment,
travel, hotels, and restaurants; downloadable software
for providing travel information, news, images, videos,
and maps; downloadable software for reserving and
booking of transportation and travel; downloadable
software for checking transportation and travel
reservations and bookings; downloadable software for
searching airfares and rates for other transportation,
hotels and other accommodations, and other travel
activities

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

البرمجيات القابلة للتحميل للوصول للمحتويات الرقمية
في مجال الترفيه والسفر والفنادق والمطاعم؛ برمجيات
قابلة للتحميل التي تسمح للمستخدمين بتقديم بيانات
الكترونية والوصول لبيانات من مواقع الكترونية
ألغراض الترفيه والتعليم؛ برمجيات قابلة للتحميل
للوصول لمواقع الكترونية حيث يستطيع المستخدمين من
نشر التصنيفات والمالحظات والتوصيات عن األحداث
والمواقع والخدمات والنشاطات في مجال الترفيه والسفر
والفنادق والمطاعم؛ برمجيات قابلة للتنزيل إلرسال
الرسائل بين المستخدمين في مجال الترفيه والسفر
والفنادق والمطاعم؛ برمجيات قابلة للتنزيل لتقديم
معلومات عن السفر واألخبار والصور ومقاطع الفيديو
والخرائط؛ برمجيات قابلة للتحميل لحجوزات وحجز
المواصالت والسفر ؛ برمجيات قابلة للتحميل لتدقيق
حجز وحجوزات المواصالت والسفر؛ البرمجيات القابلة
للتحميل للبحث عن تذاكر الطيران الجوية وأسعار النقل
األخرى والفنادق وأماكن اإلقامة األخرى ونشاطات سفر
أخرى

116

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

08/07/2021

Applicant Name:

Narden for e marketing co
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

08/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة ناردين للتسويق االلكتروني
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

420- 11953 amman - um al
somaq

 ام السماق-  عمان11953 -420

420- 11953 amman - um al
somaq

 ام السماق-  عمان11953 -420

176406

Class

9

Goods/Services

9

الصنف

176406

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

downloadable webcast,electronic publications
(downloadable) electronic sheet
music,dowonloadable,games software,electronic
publication including those sold and distribted
online,printed publication in electronically
readable form,pre-recorded music
videos,audiovisual apparatus,training,training
guides in electronic format ,teaching
apparatus,electronic and recorded multimedia
publication

المنشورات االلكترونية، البث الشبكي القابل للتنزيل
النوتة الموسيقية االليكترونية التي يمكن،)(للتحميل
برامج االلعاب المنشورات االلكترونية بما في ذلك تلك،تنزيلها
المنشور المطبوع في شكل، المباعة والموزعة عبر االنترنت
جهاز،مقاطع فيديو موسيقية مسجلة مسبقا، مقروء الكترونيا
سمعي بصري ادلة التدريب في شكل الكتروني جهاز التدريس
. النشر االلكتروني والوسائط المتعددة المسجل

Disclaimer : : The registration of this mark does
not give owners the right to use word (ARABIC
MUSIC LIBRARY)if used separately from the
mark

 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق:
)ARABIC MUSIC LIBRARY( باستعمال الكلمة
بمعزل عن العالمه
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

31/08/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة حمرين للتجارة واالستثمار

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م
عمان ،وصفي التل ،عمارة الرضوان 125
االردن

176488

من اجل البضائع/الخدمات التالية

اسالك كهربائية م مواد المصادر الرئيسية للتيار الكهربائي
(اسالك وكبيالت)

& Hemren Trading
Investment Co.Ltd
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

Amman,125 Wasfi El Tal,
Radwan Building Jordan

مكتب قطان للمحاماة  -المحامي عالء قطان
 11184 -841105عمان
الصنف

31/08/2021

Date of

841105- 11184 amman
9

9

Class

176488

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

electrical wires, Electricity mains(wires and
)cables
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تاريخ ايداع الطلب :

31/01/2021

اسم طالب التسجيل:

راكوتن ميديكال ،إنك.
امريكا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

31/01/2021

Date of

Rakuten Medical, Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

900 Concar Drive, Suite 400,
 900كونكار درايف ،سويت  ،400سان
San Mateo, California 94402,
ماتيو ،كاليفورنيا  ،94402الواليات المتحدة
U.S.A.
األمريكية
The Right Choice IP
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
P.O.Box841153- 11184 Amman,
ص.ب 11184 -841153عمان  ،ضاحية
الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم Dahiat AL Rashid, Om Omarah ، 59
Street , Building No.59 Ground
الطابق االرضي
floor 59
Class
الصنف
176652
10
10
176652

من اجل البضائع/الخدمات التالية

جهاز طبي لعالج السرطان والوقاية منه.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Medical device for treating and preventing cancer.
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Date of

09/03/2021

Applicant Name:
Nationality

Fengh Medical Co., Ltd.
: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

09/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.فينغ ميديكال كو
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

D3, No.6 Dongsheng West
، دونغشينغ ويست رود6. نمبر،3دي
Road, Jiangyin National High الصين،تك زون-جيانغيين ناشيونال هاي
tech Zone, China
The Right Choice IP
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
P.O.Box841153- 11184 Amman,
 ضاحية،  عمان11184 -841153ب.ص
Dahiat AL Rashid, Om Omarah ، 59  عمارة رقم،  شارع ام عمارة، الرشيد
Street , Building No.59 Ground
الطابق االرضي
floor 59
Class
الصنف
176644
10
10
176644

Goods/Services

Trocars; Suture materials; Surgical apparatus and
instruments; Medical apparatus and instruments;
Surgical robots; Hemostatic suture instruments;
Thread, surgical; Surgical cutlery; Sterilized
medical instruments; Dental apparatus and
instruments; Ultrasound apparatus for medical
purposes.

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مبازل؛ مواد للخياطة الجراحية؛ أجهزة ومعدات جراحية؛
أجهزة وأدوات طبية؛ روبوتات جراحية؛ أدوات خياطة ُم ْرقِئ َة؛
 جراحية؛ أدوات قطع جراحية؛ أدوات طبية معقمة؛،خيوط
أجهزة وأدوات طب األسنان؛ أجهزة الموجات فوق الصوتية
.لألغراض الطبية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

09/01/2022

Applicant Name:

Sindian Healthcare Systems
LLC
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

09/01/2022

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة سنديان لالنظمة الطبية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
عمان مجمع الملك حسين لالعمال بناية رقم
10

amman - hussein - business
park
5585- 1953 AMMAN
176716

Class

10

Goods/Services

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials. - Diagnostic
apparatus for medical purposes - Medical
apparatus and instruments- X-rays (Apparatus and
installations for the production of-), for -medical
purposes.-Artificial respiration ( Apparatus For-)
— Analysis ( ( Apparatus For medical use)

10

الصنف

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 عمان1953 - 5585

عنوان التبليغ

176716

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

اجهزة و ادوات جراحية و طبية وطب اسنان و بيطرية اطراف
و عيون و اسنان اصطناعية ادوات تجبير مواد خياطة او درزل
 اجيزه طبية لغايات تشخيص االمراض اجيزة- الجروح
 اجهزة ّ و معدات- اشعاعية لغايات طبيه أجهزة و ادوات طبية
اجهزة-  اجهزة تنفس اصطناعي-النتاج اشعة أكس لغايات طبيه
لالستعمال في المحاليل الطبيه
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Date of

29/12/2020

Applicant Name:

LG Electronics Inc.
: Republic of Korea
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

29/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.إل جي إليكترونيكس إنك
جمهورية كوريا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

128, Yeoui-daero,
، جو- يونجدونجبو، دايرو- يوي،128
Yeongdeungpo-gu, Seoul,
 جمهورية كوريا،07336 ،سيؤول
07336, Republic of Korea
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176386
11
11
176386

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

PuriCare Mini
Goods/Services

Air conditioners; Hot air apparatus, namely, hot-air
space heating apparatus; Humidifiers; Electric
dehumidifier for household use; Electric ranges;
Water purifiers for household purposes; Water
ionizers for household purposes; Membrane apparatus
in the nature of filters for purifying water; Solar
thermal collectors (heating); Air purifiers; Ventilation
(air-conditioning) apparatus for heating; Light
Emitting Diode lightings; Gas ranges; Electric kitchen
ovens; Apparatus or installations for cooking; Electric
refrigerators; Electric clothes dryers; Electric clothes
management machines for drying clothes for
household purpose; Electric clothing management
machines having the functions of deodorizing,
sterilizing and steaming garments for household
purposes; Electric clothes drying machines with
sterilization, deodorization and crease-resistant
treatment functions for household purposes;
Ventilation hoods; Ventilation hoods for ovens; Air
cleaners with humidification function; Portable air
cleaners for household use; Air circulators; Household
air cleaners; Air filters for air cleaners; Ionizing
apparatus for air cleaners; Portable air cleaners; Filters
for air purifiers; Air filters for sterilizing.
_______________________________________
_Disclaimer : The registration of this trademark does
not give the owners the exclusive right to use the word
"Mini" whenever appearing differently or separately
from the mark.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

: تحديدا،المكيفات الهوائية؛ أجهزة توليد الهواء الساخن
أجهزة تدفئة الجو بالهواء الساخن؛ أجهزة الترطيب؛
مزيالت الرطوبة الكهربائية لالستخدامات المنزلية؛ مواقد
الطبخ الكهربائية؛ منقيات المياه لالستخدامات المنزلية؛
أجهزة تأين المياه لألغراض المنزلية؛ األجهزة الغشائية
على هيئة فالتر لتنقية المياه؛ المجمعات الحرارية الشمسية
(تسخين)؛ منقيات الجو؛ أجهزة التهوية للتسخين (تبريد
الهواء)؛ مصابيح اإلنارة العاملة بالصمامات الثنائية الباعثة
للضوء؛ مواقد للطبخ العاملة بالغاز؛ أفران المطبخ
الكهربائية؛ األجهزة أو التجهيزات للطهي؛ الثالجات
الكهربائية؛ مجففات المالبس الكهربائية؛ آالت ترتيب
المالبس الكهربائية لتجفيف المالبس للغايات المنزلية؛ آالت
ترتي ب المالبس الكهربائية المجهزة بوظائف إزالة الروائح
 تعقيم وتبخير المالبس للغايات المنزلية؛ آالت،الكريهة
تجفيف المالبس الكهربائية المجهزة بوظيفة التعقيم وإزالة
الروائح الكريهة والمعالجة لمقاومة التجعد للغايات المنزلية؛
شفاطات التهوية؛ شفاطات التهوية لألفران؛ منظفات الهواء
ذات وظيفة الترطيب؛ منظفات الهواء المحمولة
لالستخدامات المنزلية؛ اجهزة تدوير الهواء؛ منظفات الجو
المنزلية؛ مرشحات الهواء لمنظفات الهواء؛ أجهزة التأيين
لمنظفات الهواء؛ منظفات الهواء المحمولة؛ المرشحات
.لمنقيات الهواء؛ فالتر الهواء للتعقيم
____________________________________
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق: ___الت نازل
" عندما تظهر بشكل مختلف أوMini" باستعمال الكلمة
.بمعزل عن العالمة
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Date of

31/12/2020

Applicant Name:

LG Electronics Inc.
: Republic of Korea
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

31/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.إل جي إليكترونيكس إنك
جمهورية كوريا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

128, Yeoui-daero,
، جو- يونجدونجبو، دايرو- يوي،128
Yeongdeungpo-gu, Seoul,
 جمهورية كوريا،07336 ،سيؤول
07336, Republic of Korea
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176467
11
11
176467

Goods/Services

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Air conditioners; Hot air apparatus, namely, hotair space heating apparatus; Humidifiers; Electric
dehumidifier for household use; Electric ranges;
Water purifiers for household purposes; Water
ionizers for household purposes; Membrane
apparatus in the nature of filters for purifying
water; Solar thermal collectors (heating); Air
purifiers; Ventilation (air-conditioning) apparatus
for heating; LED lamps; Gas ranges; Electric
kitchen ovens; electric frying pans; electric
steamers for cooking; electric cooking pans;
Electric refrigerators; Electric clothes dryers;
Electric clothes management machines for drying
clothes for household purpose; Electric clothing
management machines having the functions of
deodorizing, sterilizing and steaming garments for
household purposes; Electric clothes drying
machines with sterilization, deodorization and
crease-resistant treatment functions for household
purpose; Ventilation hoods; Ventilation hoods for
ovens.

 أجهزة: تحديدا،المكيفات الهوائية؛ أجهزة توليد الهواء الساخن
تدفئة الجو بالهواء الساخن؛ أجهزة الترطيب؛ مزيالت الرطوبة
الكهربائية لالستخدامات المنزلية؛ مواقد الطبخ الكهربائية؛
منقيات المياه لالستخدامات المنزلية؛ أجهزة تأين المياه
لألغراض المنزلية؛ األجهزة الغشائية على هيئة فالتر لتنقية
المياه؛ المجمعات الحرارية الشمسية (تسخين)؛ منقيات الجو؛
أجهزة التهوية للتسخين (تبريد الهواء)؛ مصابيح أجهزة اإلضاءة
للصمامات الثنائية للضوء ؛ مواقد للطبخ العاملة بالغاز؛ أفران
 القدور الكهربائية للطهي،المطبخ الكهربائية؛ المقالي الكهربائية
 المقالي الكهربائية للطهي؛ الثالجات الكهربائية؛،بالبخار
مجففات المالبس الكهربائية؛ آالت ترتيب المالبس الكهربائية
لتجفيف المالبس للغايات المنزلية؛ آالت ترتيب المالبس
الكهربائية المجهزة بوظائف إزالة الروائح الكريهة وتعقيم
وتبخير المالبس للغايات المنزلية؛ آالت تجفيف المالبس
الكهربائية المجهزة بوظيفة التعقيم وإزالة الروائح ووظائف
العالج لمقاومة التجعد لألغراض المنزلية؛ شفاطات التهوية؛
شفاطات التهوية لألفران

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give the owners the exclusive right to use
the words "Power" and "Drum" whenever
appearing differently or separately from the mark.

______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق: _التنازل
" عندما تظهر بشكلDrum" " وPower" باستعمال الكلمات
.مختلف أو بمعزل عن العالمة
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Date of

17/01/2021

Applicant Name:
Nationality

Komatsu Ltd.
: Japan

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company
3-6, 2-CHOME AKASAKA,
MINATO-KU, TOKYO, Japan

17/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

كوماتسو ليمتد
يابان
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، كو-  ميناتو، تشومي أكاساكا- 2 ،6-3
 اليابان،طوكيو

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176560
11
11
176560

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Creating Value Together
Goods/Services

Desiccating apparatus; recuperators; fabric
steamers; evaporators; distillation apparatus; heat
exchangers for chemical processing; heat
exchangers, other than parts of machines;
industrial furnaces; forage drying apparatus;
boilers, other than parts of non-electric prime
movers or engines; feed water heaters [for
industrial purposes]; air conditioners; air
dehumidifiers; freezing machines and apparatus;
waste water treatment tanks for industrial
purposes; solar water heaters; water purifying
apparatus for industrial purposes; tap water
faucets; level controlling valves for tanks; pipe
line cocks; bath fittings; water heaters; heaters;
apparatus and installations for cooling.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

أجهزة تجفيف؛ مستردات حرارة؛ ماكنات بخار لالقمشة ؛
أجهزة تبخير؛ أجهزة تقطير؛ مبادالت حرارية للمعالجة
الكيميائية؛ مبادالت حرارية بخالف اجزاء االالت؛ أفران
صناعية؛ أجهزة لتجفيف العلف؛ مراجل بخالف أجزاء
المحركات األساسية غير الكهربائية أو المحركات؛ سخانات مياه
التغذية (لغايات صناعية)؛ مكيفات هواء؛ أجهزة ترطيب الهواء؛
آالت وأجهزة تجميد؛ خزانات معالجة المياه العادمة لغايات
صناعية؛ سخانات الطاقة الشمسية للمياه؛ أجهزة لتنقية المياه
لغايات صناعية؛ صنابير ماء الحنفيات؛ صمامات للتحكم
بالمستوى في الخزانات؛ حنفيات (صنابير) لخطوط األنابيب؛
.معدات للحمام؛ سخانات ماء؛ سخانات؛ أجهزة ومنشآت تبريد
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تاريخ ايداع الطلب :

28/01/2021

اسم طالب التسجيل:

ثيسينكراب ايه جي
المانيا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ثيسينكراب الي  45143 ،1ايسين ،المانيا

28/01/2021

Date of

thyssenkrupp AG
: Germany
Foreign Company

Applicant Name:

ThyssenKrupp Allee 1, 45143
Essen, Germany

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176574
11
11
176574

من اجل البضائع/الخدمات التالية

أنظم ة تدفق الهواء المكيف مسبقا لتبريد وتوصيل الهواء من
خالل الخراطيم واألنابيب للطائرات الراسية؛ وحدات الماء
المحمولة التي تقوم بتزويد الماء من خالل الخراطيم الطائرات
المتمركزة ؛ جميع البضائع المذكورة أعاله والتي يمكن توصيلها
بجسور صعود الركاب لدعم الطائرات على األرض
______________________________________
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءDE :
رقم االدعاء 783.8 118 2020 30 :
تاريخ االدعاء 23-12-2020 :

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Preconditioned airflow systems to cool and deliver
;air through hoses and pipes to docked aircrafts
Potable Water Units that provide water through
hoses to stationed aircrafts ; all the aforementioned
goods connectable to passenger boarding bridges
and for supporting aircrafts on the ground
________________________________________
Priority claim: Claim Country : DE
Claim No : 30 2020 118 783.8
Claim Date : 2020-12-23
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

09/02/2021

اسم طالب التسجيل:

كابوشيكي كايشا هيتاشي سيزاكوشو
(ويتاجرون ايضا باسم هيتاشي ليمتد)

جنسية الطالب :

يابان
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

6ـ ،6مارنوشي - 1تشوم ،شيودا  -كو،
طوكيو ،اليابان

09/02/2021

Date of
Applicant Name:

KABUSHIKI KAISHA
HITACHI SEISAKUSHO
(d/b/a Hitachi, Ltd.),
: Japan

Foreign Company
6-6, Marunouchi 1-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176569
11
11
176569

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

HITACHI
من اجل البضائع/الخدمات التالية

الثالجات الكهربائية؛ الثالجات العاملة بالغاز؛ ثالجات
لألغراض المنزلية؛ مجمدات كهربائية؛ مجمدات لألغراض
المنزلية؛ سخانات الدش الكهربائية؛ مجففات المالبس
الكهربائية؛ األفران والطباخات الكهربائية؛ شفاطات التهوية؛
شفاطات التهوية لألفران؛ مواقد الطبخ بالحث الحراري؛ افران
المكيرويف؛ منقيات الهواء؛ أجهزة الترطيب؛ سخانات تخزين
المياه الكهربائية؛ المدافىء المروحية؛ سخان األشعة تحت
الحمراء؛ سخانات الماء العاملة بالغاز؛ سخان الماء؛ المشعاع؛
سخان الكوارتز؛ مراجل الغاز المعلقة على الجدران؛ مجفف
الفراش.

Goods/Services

;Electric refrigerators; gas refrigerators
refrigerators for household purposes; electric
freezers; freezers for household purposes; electric
shower heaters; electric clothes dryers; Electric
ovens and cookers; Ventilation hoods; Ventilation
;hoods for ovens; IH cooking heaters; Microwaves
Air purifier; humidifier; Electric storage water
heater; fan heater; infrared heater; gas water
heater; water heater; radiator; quartz heater; wall
hung gas boiler; Bedding dryer.

126

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

30/05/2021

Applicant Name:

mohammad shokri qawasmi
and partners
: Jordan
General Partnership Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

30/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

محمد شكري قواسمي وشركاه

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
ش بالط الشهداء/اربد

irbid/balat al shohadaa
al fouad intellectual property
P.O.Box1101- 11910 amman/al
shmesani
Class
176363
11

Goods/Services

air conditioners,chandeliers,cooking utensils
electric,hair dryers,lamps,electrical
fans,freezers,grill,heating
apparatus,electric,refregerators,microwave
ovens,percolators electric,stoves,toasters,pressure
cookers,electric,water heaters,ovens,heaters for
bathes

11910 -1101ب.الفؤاد للملكيه الفكريه ص
الشميساني/عمان
11

الصنف

176363

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مجفف,اواني طهي كهربائيه,ثريات,مكيفات هواء
مراوح,لمبات كهربائيه,)شعر(سشوار
اجهزة تسخين,)شوايات(جرل,فريزرات,كهربائيه
اباريق كهربائيه للقهوة,افران مايكروويف,ثالجات,كهربائيه
طناجر ضغط,حماصات خبز,صوبات التدفئة,والشاي
سخانات للحمام,افران غاز,سخان ماء كهربائي,كهربائيه
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تاريخ ايداع الطلب :

30/05/2021

اسم طالب التسجيل:

جينيرال موترز ال ال سي
امريكا

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

30/05/2021

Date of

GENERAL MOTORS LLC
: United States

Applicant Name:

300 Renaissance Center, City
 300رينيسانس سنتر ،سيتي اوف
of Detroit, State of Michigan
ديترويت ،والية ميتشيغان 3000-48265
48265-3000
SABA & CO
سابا وشركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 56 11184 -840553شارع االمير
PROPERTY P.O.Box840553شاكر بن زيد ,الشميساني االردن
11184 56, PRINCE SHAKER
BIN ZAID ST.,SHEMISSANI
Class
الصنف
176624
11
11
176624

من اجل البضائع/الخدمات التالية

أجهزة اإلضاءة والتدفئة واجهزه تكييف الهواء وأجهزة تبريد الهواء وأجهزة
حجب الضوء الساطع للسيارات (تركيبات المصابيح) والمصابيح واللمبات
والعاكسات؛ جهاز إلزالة وإذابة الصقيع عن النوافذ والمبدالت الحرارية
والمشعاعات (التدفئة) وأجهزة تسخين الهواء وأجهزة وتجهيزات اإلنارة
وأجهزة التهوية وجهاز إلزالة وإذابة الصقيع عن النوافذ؛ المبدالت الحرارية
والمشعاعات؛ مجمعات الحرارة والملفات؛ تجهيزات تنقية الهواء ومكيفات
هواء المركب ات ومكثفات الغاز والمجففات الهوائية وأجهزة إزالة الصقيع
للمركبات والمصابيح الكاشفة والمكيفات الهوائية ومصابيح ولمبات اإلضاءة؛
السخانات والمشعاعات والمراوح الكهربائيه وأجهزة إزالة الرطوبة وأجهزة
اإلضاءة؛ المصابيح الكهربائية التي تعمل بالبطارية أو بالغاز؛ الفوانيس؛
والعات إلشعال نيران المخيمات والشوايات وأجهزة الشوي وأضواء
المواقد؛ أغطية وزجاجات المصابيح؛ أجهزة التدفئة بالكهرباء أو الغاز
وجهاز توليد البخار والطبخ وتحديداً ،حلقات الطهو والطباخات وأجهزة
الشوي وأجهزة إعادة التسخين مواقد تعمل بالكهرباء أو بالغاز ألغراض
الطهي ومسخنات األطباق ومدفئات الجيب؛ صناديق حفظ الثلج؛ أجهزة
تجفيف؛ اجهزة تجفيف الشعر؛ مرافق االستحمام المحمولة والمراحيض
المحمولة؛ األجهزة الكهربائية التي تحتوي على عنصر تسخين ومكون
يصدر موجات صوتية لجذب الحشرات والقضاء عليها والعاكسات
للمركبات؛ المصابيح األمامية للسيارات.

_______________________________________االدعاء بحق
االولوية :بلد االدعاءBR :
رقم االدعاء 921635249 :
تاريخ االدعاء 17-12-2020 :

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Apparatus for lighting, heating, air conditioning, air cooling
devices, anti-dazzle devices for automobiles (lamp fittings),
lamps, bulbs, reflectors; apparatus for demisting and
defrosting windows, heat exchangers, radiators (heating), air
heating apparatus, apparatus and installations for lighting,
ventilation apparatus, apparatus for demisting and defrosting
windows; heat exchangers, radiators; Heat accumulators,
coils; air filtering installations, air conditioners for vehicles,
gas condensers, air driers, defrosters for vehicles, flashlights,
air conditioners, lamps and light bulbs; heaters, radiators,
electric fans, dehumidifiers, lighting appliances; electrically,
battery or gas-powered lamps; lanterns; lighters for lighting
campfires, grills, barbecues, fireplaces tent lights; lamp
casings and glasses; electrically or gas-powered heating,
steam generating and cooking apparatus namely, cooking
rings, cookers, barbecues, reheaters, electrically or gasheated stoves for cooking purposes, plate warmers, pocket
warmers; ice boxes; drying apparatus; hair dryers; portable
showers, portable toilets; electrical devices having a heating
element and sound wave emitting component for insect
attraction and elimination, reflectors for vehicles; automotive
headlamps.
________________________________________Priority
claim: Claim Country : BR
Claim No : 921635249
Claim Date : 2020-12-17
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

02/09/2021

Applicant Name:

Muhammad Mufid Salem Al
Qaws
: Jordan
FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

02/09/2021

: تاريخ ايداع الطلب

محمد مفيد سالم القوص

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة

Jabal Al-Hussein - Amman  المملكة االردنية-  عمان- جبل الحسين
The Hashemite Kingdom of
الهاشمية
Jordan
425121- 11140 Jabal Al-  عمان-  جبل الحسين11140 -425121
Hussein - Amman - The
المملكة االردنية الهاشمية
Hashemite Kingdom of Jordan
Class
الصنف
176426
11
11
176426

Goods/Services

Apparatus and installation for steam generating
including evaporators ,fumigation apparatus not
for medical purposes ,hair dryers,

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

ليست لغايات،اجهزة ومعدات توليد البخار وتشمل اجهزة تبخير
طبية مجففات شعر
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

13/09/2021

Applicant Name:

Alaietimad International
Company For Electrical
Devices Trade
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

11

Goods/Services

refrigerators , microwave ovens cooking apparatus
, coolers, electric , heating apparatus, electric ,
electric fans for personal use , air cooling
apparatus , multicookers , griddles cooking
appliances , toasters , roasting apparatus ,
rotisseries , bread toasters , coffee percolators,
electric , hair driers , coffee machines, electric ,
kilns ,

االعتماد الدولية لتجارة االجهزة الكهربائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

-  صوليح-  عمان11194 -941555
الشارع الرئيسي

941555- 11194 Amman Sweileh - Main Street
Class

: تاريخ ايداع الطلب

 الشارع الرئيسي-  صوليح- عمان

Amman - Sweileh - Main Street

176512

13/09/2021

11

الصنف

176512

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

» المبردات,  أفران ميكروويف أجهزة طهو, الثالجات
 المراوح الكهربائية,  أجهزة التسخينء الكهربائية, الكهربانية
 الطباخات متعددة.,  أجهزة تكييف الهواء, لالستخدام الشخصي
,  محمصات الخبز,  أسطح الشوي أجهزة طهو, الوظائف
 أباريق القهوة؛,  محمصات خبز,  الشوايات, أجهزة تحميص
,  أفران,  مكائن القهوة» الكهربائية,  مجففات شعر, الكهربائية

130

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

01/12/2021

Applicant Name:

Encyclopedia company for
electrical appliances and
furniture
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

11

شركة موسوعة لالجهزة الكهربائية
والمفروشات

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

 ش السعادة-  الزرقاء11953 -362

362- 11953 zarqa - alsaeda str
Class

: تاريخ ايداع الطلب

 ش السعادة-  الزرقاء11953 -362

362- 11953 zarqa - alsaeda str

176428

01/12/2021

11

Goods/Services

الصنف

176428

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Air conditioners, refrigerators, water coolers,
electric heaters, grills, chandeliers, electric stoves,
electric fans, gas ovens, electric heating
devices,freezers, bathroom heaters, electric coffee
machines, Water sterilizers,beds heaters, toasters,
electric waffle toasters "microwave ovens, cooking
appliances, kettles, electric coffee pots, electric
kettles, electric laundry dryers, hot air ovens, air
conditioning devices

السخان الكهرباني ؛،  مبردات المياه، مكيفات الهواء ا لثالجات
 المراوح الكهربائية،  المواقد الكهرباتية٠  الثريات٠ الشوايات
سخانات,مجمدات,أجهزة تسخين كهربائيه, َ : أفران الغاز ؛
ماكينات كهربائيه لصنع القهوة معقمات المياه دفايات,للحمام
افران,حماصات كهربائيه لكعكة الواقل,حماصات خبز.,لالسره
, غاليات اباريق كهرباء للقهوة,اجهزة طهي. مايكروويف
افران الهواء,مجففات كهربائيه للغسيل,غاليات كهربانيه
اجهزة تكييف الهواء,الساخن

________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give owners the right to use word ( national)if used
separately from the mark

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
) بمعزل عن العالمهnational ( باستعمال الكلمة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

02/12/2021

اسم طالب التسجيل:

عماد محمود عبد الهادي ابو فوده

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية

02/12/2021

Date of

Emad Mahmoud Abed Al
Hadi Abu Foda
: Jordan

Applicant Name:

INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

550- 11953 amman

Applicant for
Correspondence

 11953 -550عمان  -الهاشمي الشمالي

550- 11953 amman

 11953 -550عمان  -الهاشمي الشمالي
176548

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

اجهزة التكييف والتبريد وقطع غيار اجهزة التكييف والثالجات

11

Nationality

11

Class

176548

Trademark

Goods/Services

air conditioning refrigeration and air conditioning
and refrigerator spare parts
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

23/11/2020

اسم طالب التسجيل:

شانكسي يانشانغ بتروليوم جروب رابر كو،.
ال تي دي.
الصين
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

فينجهي ايريا ،كيندو دستريكت ،كسيانيانغ،
شانكسي ،الصين

23/11/2020

Shaanxi yanchang petroleum
group rubber co., ltd.

األنابيب الداخلية لإلطارات الهوائية؛ اطارات صلبة لعجالت
المركبات؛ اطارات الهواء المضغوط؛ مداسات العادة تلبيس
االطارات؛ ادوات مانعة النزالق اطارات المركبات؛ أطواق
معدنية لعجالت المركبات؛ إطارات لعجالت المركبات؛ صرات
عجالت المركبات؛ اطارات سيارات؛ اغلفة خارجية لالطارات
المضغوطة

Applicant Name:
Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
FENGHE AREA, QINDU

DISTRICT, XIANYANG,
SHAANXI, CHINA
& Nader Jamil Qumsieh (NJQ
نادر جميل قمصية ص.ب11814 -142025
ASSOCIATES) P.O.Box142025 258شارع الملك عبدهللا الثاني ،عمان
11814 258 King Abdullah II
Street, Amman
Class
الصنف
176451
12
12
176451

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Inner tubes for pneumatic tires (tyres); solid tries
for vehicle wheels; pneumatic tries; treads for
retreading tires (tyres); non-skid devices for
vehicle tires (tyres); rims for vehicle wheels; tires
;for vehicle wheels; hubs for vehicle wheels
automobile tires (tyres); casings for pneumatic
tires (tyres).
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Date of

24/12/2020

Applicant Name:

?KODA ELECTRIC a.s.
: Czech Republic
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Pr?myslov? 610/2a, Doudlevce,
301 00 Plze?, Czech Republic

24/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.اس.شكودا ايليكتريك ايه
جمهورية التشيك
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

00 301 ، دودليفس،ايه610/2 بروميسلوفا
 جمهورية التشيك،بلزن

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176561
12
12
176561

Goods/Services

Electrically powered vehicles, other than cars or
lorries, and vehicle accessories, being structural
parts, being trolley buses, electric buses;
electrically powered special vehicles / utility
vehicles, other than cars or lorries; battery
powered buses; zero-emission vehicles, being
buses with fuel cells (zero-emission buses),
electrically powered mining vehicles, hybrid
vehicles, other than cars or lorries, parts, vehicle
accessories, being structural parts; traction engines
of all kinds and electrical traction equipment for
means of transport by land, underground or rail;
transport traction engines of all kinds; electric
motors for means of transport of all kinds

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مركبات تعمل بالطاقة الكهربائية بخالف السيارات أو الشاحنات
وملحقات المركبات كاجزاء هيكلية بكونها حافالت كهربائية
 مركبات/ وباصات الكهربائية؛ مركبات خاصة تعمل بالكهرباء
خدمات بخالف السيارات أو الشاحنات؛ الحافالت العاملة
بالبطارية؛ المركبات بدون أية انبعاثات كونها حافالت بخاليا
الوقود (حافالت خالية من االنبعاثات) ومركبات التعدين بالطاقة
الكهربائية والمركبات الهجينة بخالف السيارات أو الشاحنات
وقطعها وملحقات المركبات كاجزاء هيكلية ؛ محركات السحب
بجميع أنواعها ومعدات الجر الكهربائية لوسائل النقل البرية أو
تحت األرض أو السكك الحديدية؛ محركات النقل بالسحب بجميع
أنواعها؛ المحركات الكهربائية لوسائل النقل بجميع أنواعها
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

13/01/2021

Applicant Name:

ERKUNT TRAKTOR
SANAYI ANONIM SIRKITI
: Turkey
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

13/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

إركانت تراكتور سانايي انونيم شيركيتي

:اسم طالب التسجيل

تركيا
شركة اجنبية

Organize Sanayi Bolgesi, Bati
 باتي هان،اورجانيزي سانايي بولجيسي
Hun Caddesi, No:2, Sincan  تركيا/  انقرة-  سنجان،2: نو،جاديسي
Ankara / TURKEY
Nader Jamil Qumsieh (NJQ &
11814 -142025ب.نادر جميل قمصية ص
ASSOCIATES) P.O.Box142025 عمان، شارع الملك عبدهللا الثاني258
11814 258 King Abdullah II
Street, Amman
Class
الصنف
176453
12
12
176453

Goods/Services

Motor land vehicles, motorcycles, mopeds; engines and motors
for land vehicles; clutches for land vehicles; transmissions,
transmission belts and transmission chains for land vehicles;
gearing for land vehicles; brakes, brake discs and brake linings
for land vehicles; vehicle chassis, automobile bonnets, vehicle
suspension springs, shock absorbers for automobiles, gearboxes
for land vehicles, steering wheels for vehicles, rims for vehicle
wheels; bicycles and their bodies; handlebars and mudguards for
bicycles; vehicle bodies; tipping bodies for trucks; trailers for
tractors; frigorific bodies for land vehicles; trailer hitches for
vehicles; vehicle seats; head-rests for vehicle seats; safety seats
for children, for vehicles; seat covers for vehicles; vehicle covers,
shaped; sun-blinds adapted for vehicles; direction signals and
arms for direction signals for vehicles; windscreen wipers and
wiper arms for vehicles; inner and outer tires for vehicle wheels;
tubeless tires; tire-fixing sets comprised of tire patches and tire
valves for vehicles; windows for vehicles, safety windows for
vehicles, rearview mirrors and wing mirrors for vehicles; antiskid chains for vehicles; luggage carriers for vehicles; bicycle
and ski carriers for cars; saddles for bicycles or motorcycles; air
pumps for vehicles, for inflating tires; anti-theft alarms for
vehicles, horns for vehicles; safety belts for vehicle seats, air
bags, safety devices for automobiles; baby carriages,
wheelchairs, pushchairs; wheelbarrows; shopping carts; single or
multi-wheeled wheelbarrows; shopping trolleys; grocery carts;
handling carts; rail vehicles, namely, locomotives; trains; trams;
wagons; cable cars; chairlifts; vehicles for locomotion by water
and their parts, other than their motors and engines; vehicles for
locomotion by air and their parts, other than their motors and
engines; tractors; agricultural tractors.

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

محركات للمركبات البرية والدراجات النارية والدراجات البخارية؛
محركات والمكائن المركبات األرضية؛ قوابض للمركبات األرضية؛
سالسل النقل واحزمة ناقل الحركة وأحزمة النقل الحركة للمركبات
األرضية؛ مجموعة مسننات للمركبات البرية؛ المكابح ولبادات المكابح
، أغطية السيارات،وبطانات المكابح للمركبات األرضية؛ هيكل السيارة
 صناديق مسننات، ممتص الصدمات للسيارات،نوابض تعليق المركبات
 إطارات لعجالت، عجالت توجيه المركبات،للمركبات البرية
المركبات؛ الدراجات الهوائية وهياكلها؛ مقابض و واقيات وحل
(رفرف) للدراجات الهوائية؛ هياكل مركبات؛ هياكل قالبة للشاحنات؛
مقطورات للجرارات؛ أجسام مفرغة للمركبات البرية؛ وصالت
مقطورة للمركبات ؛ مقاعد السيارة مساند الرأس لمقاعد السيارة ؛
 للمركبات؛ أغطية مقاعد المركبات أغطية،مقاعد أمان لألطفال
 على شكل ستائر الشمس مهيأة للسيارات؛ إشارات االتجاه،السيارة
واألذرع إلشارات االتجاه للمركبات؛ مساحات الزجاج األمامي وأذرع
المساحات للمركبات؛ اإلطارات الداخلية والخارجية لعجالت المركبات؛
إطارات بدون أنابيب داخليه؛ مجموعات تثبيت اإلطارات تتكون من
 ونوافذ،رقع اإلطارات وصمامات اإلطارات للمركبات؛ نوافذ للسيارات
 ومرايا الرؤية الخلفية والمرايا الجانبية للسيارات؛،أمان للسيارات
سالسل مضادة لالنزالق للسيارات؛ حامالت األمتعة للمركبات؛
حامالت الدراجات والتزلج للسيارات؛ سروج للدراجات أو الدراجات
 لنفخ اإلطارات؛ أجهزة إنذار ضد،النارية؛ مضخات هواء للسيارات
 أبواق للمركبات؛ أحزمة األمان لمقاعد السيارة،السرقة للسيارات
والوسائد الهوائية وأجهزة األمان للسيارات؛ عربات األطفال والكراسي
المتحركة وعربات األطفال؛ عربات اليد؛ عربات تسوق؛ عربات يد
مفردة أو متعددة العجالت؛ عربات التسوق؛ عربات البقالة؛ عربات
 وهي القاطرات؛ القطارات؛ الترام؛،المناولة؛ عربات السكك الحديدية
العربات؛ التلفريك التلفريك؛ مركبات للتنقل بالمياه وأجزائها عدا
المحركات والمكائن؛ مركبات للتنقل عن طريق الجو وأجزائها عدا
. الجرارات الزراعية.المحركات والمكائن؛ الجرارات؛
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تاريخ ايداع الطلب :

17/01/2021

اسم طالب التسجيل:

كوماتسو ليمتد
يابان
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 - 2 ،6-3تشومي أكاساكا ،ميناتو  -كو،
طوكيو ،اليابان

17/01/2021

Date of
Applicant Name:

Komatsu Ltd.
: Japan

Foreign Company
3-6, 2-CHOME AKASAKA,
MINATO-KU, TOKYO, Japan

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176463
12
12
176463

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Creating Value Together
من اجل البضائع/الخدمات التالية

الصمامات وأجزاؤها وتجهيزاتها الهيكلية؛ الطائرات وأجزاؤها
وتجهيزاتها الهيكلية؛ قاطرات السكك الحديدية وأجزاؤها
وتجهيزاتها الهيكلية؛ السيارات وأجزاؤها وتجهيزاتها؛ عربات
جر أو دفع؛ عربات ذات دوالبين؛ مصدات العربات؛ دافعات
العربات؛ قاطرات جر؛ محركات أساسية غير كهربائية
للمركبات البرية ما عدا أجزاؤها؛ أجهزة إنذار ضد السرقة
للمركبات؛ عناصر آالت للمركبات البرية؛ محركات التيارات
المتناوبة أو محركات التيارات المباشرة للمركبات البرية ما عدا
أجزاؤها؛ عربات ذاتية القيادة؛ كاميرات الطائرات بدون طيار؛
طائرات بدون طيار مدنية؛ شاحنات تفريغ؛ شاحنات ذات
رافعات شوكية؛ محركات الديزل للمركبات البرية.

Goods/Services

;Vessels and their structural parts and fittings
;aircraft and their structural parts and fittings
railway rolling stock and their structural parts and
;fittings; automobiles and their parts and fittings
;carts; carts [Riyakah]; car dampers; car pushers
car pullers; traction engine; non-electric prime
;movers for land vehicles, not including their parts
anti-theft alarms for vehicles; machine elements
for land vehicles; AC motors or DC motors for
land vehicles, not including their parts; selfdriving cars; camera drones; civilian drones; dump
trucks; fork lift trucks; diesel engines for land
vehicles.
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تاريخ ايداع الطلب :

08/02/2021

اسم طالب التسجيل:

مان ترك اند باص اس اي
المانيا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

داشاوير شتراسيه  80995 ،667ميونيخ،
المانيا

08/02/2021

Date of

MAN Truck & Bus SE
: Germany
Foreign Company

Applicant Name:

Dachauer Str. 667, 80995
Munchen, Germany

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176575
12
12
176575

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

PowerMatic
من اجل البضائع/الخدمات التالية

ناقالت الحركة ذات محوالت عزم الدوران األوتوماتيكية
بالكامل لالستخدام في المركبات التجارية فقط
______________________________________
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءDE :
رقم االدعاء 081.8 017 2020 30 :
تاريخ االدعاء 10-08-2020 :

Goods/Services

Fully automatic torque converter transmission for
use in commercial vehicles only
________________________________________
Priority claim: Claim Country : DE
Claim No : 30 2020 017 081.8
Claim Date : 2020-08-10
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

14/02/2021

اسم طالب التسجيل:

هانكوك اند كومباني كو ،.ال تي دي.

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

جمهورية كوريا
شركة اجنبية

14/02/2021

Date of

HANKOOK & COMPANY
CO., LTD.
: Republic of Korea
Foreign Company

Applicant Name:

286, Pangyo-ro, Bundang-gu,
 ،286بانجيو-رو ،بوندانج-جو ،سيونجنام –
Seongnam-si, Gyeonggi-do,
سي ،جيونجي-دو ،جمهورية كوريا
Republic of Korea
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176572
12
12
176572

من اجل البضائع/الخدمات التالية

اطارات السيارات؛ عجالت الدراجات الهوائية ؛ أغطية
اإلطارات الهوائية؛ أغطية اإلطارات؛ إطارات الدراجات
النارية؛ الرقع المطاطية الالصقة لتصليح اإلطارات الداخلية؛
اإلطارات الداخلية للدراجات الهوائية؛ اإلطارات الداخلية
للدراجات النارية؛ اإلطارات الداخلية لإلطارات الهوائية؛
اإلطارات الداخلية لعجالت المركبات؛ األنابيب الداخلية
إلطارات المركبات؛ شباك األمتعة للمركبات؛ االطارات
الهوائية؛ عدد إصالح اإلطارات الداخلية؛ اإلطارات المعدنية
لعجالت المركبات؛ أغطية مقاعد الدراجات الهوائية؛ أغطية
مقاعد الدراجات النارية؛ أحزمة األمان لمقاعد السيارات؛ قطع
صات الصدمات للمركبات؛ حامالت
مكابح المركبات؛ ممت ّ
الزالجات للسيارات؛ قضبان اإلطارات؛ براغي لإلطارات؛
إطارات لعجالت المركبات؛ اإلطارات ،وصلب ،لعجالت
المركبات؛ األسطح الخارجية لتلبيس اإلطارات؛ األسطح
الدوارة)؛ األسطح الخارجية
الخارجية للمركبات (األحزمة ّ
للمركبات (الجرارات)؛ األسطح الخارجية للمركبات
(الجرارات)؛ اإلطارات التي ال تحتوي على أنابيب داخلية
للدراجات الهوائية؛ اإلطارات التي ال تحتوي على أنابيب داخلية
للدراجات النارية؛ الصمامات إلطارات المركبات؛ إطارات
عجالت المركبات.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Automobile tires; Bicycle tires; Casings for
;pneumatic tires; Covers for tires; Motorcycle tires
;Adhesive rubber patches for repairing inner tubes
Inner tubes for bicycles; Inner tubes for
motorcycles; Inner tubes for pneumatic tires; Inner
tubes for vehicle wheels; Inner tubes for vehicle
;tires; Luggage nets for vehicles; Pneumatic tires
Repair outfits for inner tubes; Rims for vehicle
wheels; Saddle covers for bicycles; Saddle covers
;for motorcycles; Safety belts for vehicle seats
Brake segments for vehicles; Shock absorbers for
;vehicles; Ski carriers for cars; Spikes for tires
Studs for tires; Tires for vehicle wheels; Tires,
solid, for vehicle wheels; Treads for retreading
tires; Treads for vehicles [roller belts]; Treads for
;vehicles [tractor type]; Tubeless tires for bicycles
Tubeless tires for motorcycles; Valves for vehicle
tires; Vehicle wheel tires.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

27/06/2021

Applicant Name:

Murshed alotti sons trading co
: Jordan
General Partnership Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

27/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة ابناء مرشد العطي التجارية
االردن
تضامن

:اسم طالب التسجيل

621096- 11162 amman - al
mahata

 المحطة-  عمان11162 -621096

621096- 11162 amman - al
mahata

 المحطة-  عمان11162 -621096

176438

Class

12

Goods/Services

12

الصنف

176438

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

alarm devices for vehicles , security alarms for
vehicles

اجهزة االنذار للمركبات واجهزة االنذار االمنية للمركبات

Special conditions: the registration of this trade
mark is pursuant to the provision of article(21)
paragraph (2) of the trademarks law

 ان تسجيل هذه العالمة تم استنادا الحكام: شروط خاصة
) من قانون العالمات التجارية2( )فقرة21(المادة
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Date of

25/01/2021

Applicant Name:

AUDEMARS PIGUET
HOLDING S.A.
: Switzerland
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Route de France 16, 1348 Le
Brassus Switzerland

25/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.ايه.اوديمارس بيغه هولدينغ اس

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية
، لي براساس1348 ،16 روت دي فرانس
سويسرا

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176384
14
14
176384

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

BORN IN LE BRASSUS RAISED AROUND THE
WORLD
Goods/Services

precious stones; jewelry; earrings; bracelets;
necklaces; rings; cuff links; horological
instruments; clocks and watches; chronometers;
alarm clocks; wrist watches; table clocks

الخدمات التالية/من اجل البضائع

األحجار الكريمة؛ المجوهرات؛ األقراط؛ االساور؛ القالئد؛
الخواتم؛ أزرار األكمام؛ أدوات قياس الوقت؛ الساعات وساعات
اليد؛ اجهزة التوقيت؛ ساعات التنبيه ؛ ساعات المعصم؛ ساعات
مناضد
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تاريخ ايداع الطلب :

31/01/2021

اسم طالب التسجيل:

لويس فايتون ماليتير

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فرنسا
شركة اجنبية
 ،2ريو دو بونت-نيوف 75001 ،باريس،
فرنسا

31/01/2021

Date of

LOUIS VUITTON
MALLETIER
: France
Foreign Company

Applicant Name:

2, rue du Pont Neuf, 75001
Paris, France

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176388
14
14
176388

من اجل ال بضائع/الخدمات التالية

المجوهرات ومنتجات المجوهرات (بما في ذلك المجوهرات
المقلدة)؛ األحجار الكريمة أو شبة الكريمة؛ الآللئ؛ علب
المجوهرات؛ الحلقات واألقراط وأزرار األكمام واالساور
والحلي الصغيرة ومشابك الصدر المزخرفة والسالسل والقالئد
والقالدات وسالسل المفاتيح الفاخرة ودبابيس ربطات العنق
والقالدات على شكل علب صغيرة مصنوعة من معادن ثمينة
والميداليات ومجوهرات الحقائب؛ علب المجوهرات؛ الكؤوس
المصنوعة من المعادن الثمينة؛ منتجات قياس الزمن وأدوات
قياس الوقت الدقيفة وساعات اليد وساعات المعصم وقشط
لساعات اليد وساعات التنبيه واجهزة التوقيت والساعات وعلب
أو صناديق ألدوات صناعة الساعات؛ الساعات (أدوات قياس
الزمن).
_______________________________________
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء 4671805 :
تاريخ االدعاء 03-08-2020 :

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Jewelry and jewelry products (including costume
;jewelry); Precious or semi-precious stones; Pearl
Jewel cases; rings, earrings, cufflinks, bracelets,
charms, brooches, chains, necklaces, pendants,
fancy key chains, tie pins, lockets, medals, bag
jewelry; Jewellery boxes; Trophies made of
precious metals; horological products and
chronometric instruments, watches, wristwatches,
watch straps, alarm clocks, chronometers, clocks,
cases or boxes for watchmaking; clocks
(horology).
________________________________________
Priority claim: Claim Country : FR
Claim No : 4671805
Claim Date : 2020-08-03
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

20/06/2021

Applicant Name:

Mohammad Hamza Company
Alqannas .
: Jordan
General Partnership Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Trademark

Class

14

Goods/Services

gold and jewelry

________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give owners the right to use (MH)if used
separately from the mark

شركة محمد وحمزة القناص

:اسم طالب التسجيل
: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 المقابلين-  عمان11181 -183573
 المقابلين-  عمان11181 -183573

183573- 11181 amman - al
moqableen
176506

: تاريخ ايداع الطلب

االردن
تضامن

183573- 11181 amman - al
moqableen

Applicant for
Correspondence

20/06/2021

14

الصنف

عنوان التبليغ

176506

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الذهب والمجوهرات

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
) بمعزل عن العالمهM H( باستعمال

142

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

01/07/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة يوسف وسامر ابو ساره
االردن
تضامن

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عمان ،االردن 11185-5817742

عنوان التبليغ

 11185 - 851152عمان

رقم العالمة التجارية

176620

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المجوهرات

01/07/2021

Date of

Yousef & Samer Abu Sara
: Jordan
General Partnership Company

Applicant Name:

Amman, Jordan 581774211185
851152- 11185 amman

الصنف

14

14

Class

176620

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

jewelry
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: تاريخ ايداع الطلب

Al-Anfas operator company
for goldsmithing
: Jordan
Limited Liability Company

شركة مشغل االنفاس لصياغة الذهب

:اسم طالب التسجيل

850300- 11185 amman

 الصويفية-  عمان11185 -850300

13/07/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

13/07/2021

Date of

االردن
م.م.ذ

 الصويفية-  عمان11185 -850300

850300- 11185 amman
176648

Class

14

Goods/Services

gold and jewelery

Disclaimer : The registration of this mark does not
give owners the right to use (D,Y)if used
separately from the mark

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

14

الصنف

عنوان التبليغ

176648

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الذهب والمجوهرات

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: التنازل
) بمعزل عن العالمهD,Y( باستعمال

144
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Date of

15/07/2021

Applicant Name:

Hagop hagopyan and ibrahim
al musharbash co. Al sho'la
for goldsmith and jewellery
: Jordan
General Partnership Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Goldsmith and jewelery

14

شركة هاكوب هاكوبيان وابراهيم المشربش
مشغل الشعلة لصياغة الذهب والمجوهرات

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 عمان االردن, جبل عمان11181 -2172

2172- 11181 JABAL AMMAN,
AMMAN JORDAN
Class

: تاريخ ايداع الطلب

 عمان االردن, جبل عمان11181 -2172

2172- 11181 JABAL AMMAN,
AMMAN JORDAN

176505

15/07/2021

14

الصنف

عنوان التبليغ

176505

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الذهب والمجوهرات
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تاريخ ايداع الطلب :

01/11/2021

اسم طالب التسجيل:

نضال محمد كامل حمدان

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية

Nidal Mohamed kamel
hamdan
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

 11118 -121عمان

121- 11118 amman

 11118 -121عمان

121- 11118 amman

176610

من اجل البضائع/الخدمات التالية

االالت الموسيقية

اعالن الجريدة الرسمية

01/11/2021

Date of

الصنف

15

15

Class

176610

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Musical instruments
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Date of

06/12/2020

Applicant Name:

DAW SE
: Germany
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Rossdorfer Str.50, 64372 OberRamstadt, Germany

06/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

داو اس إي
المانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

- اوبر64372 ،50.روسدورفر ستر
 ألمانيا،رامشتات

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
921100  ب. ص، شارع مكة،104 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن11192 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176523
17
17
176523

Goods/Services

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Insulating paints, insulating varnishes, insulating
fabrics, insulating plaster; substances for
insulating buildings against moisture; artificial and
synthetic resins (semi-finished products);
fiberglass fabrics for building insulation;
insulating tapes; heat insulators; insulating panels;
grid mats of glass fiber fabric and/or plastics, in
the form of parts for composite heat insulation
systems; plastic films, other than for wrapping
purposes; adhesives tapes and strips for building.

الدهانات العازلة والورنيش العازل واألقمشة العازلة والجص
 الراتنجات، مواد لعزل المباني ضد الرطوبة،العازل
 أقمشة على،)االصطناعية والتركيبية (المنتجات شبه المصنعة
، أشرطة عازلة،شكل أجزاء ألنظمة العزل الحراري المركبة
 حصائر شبكية من نسيج األلياف، ألواح عازلة،عوازل حرارية
أو البالستيك وعلى شكل أجزاء ألنظمة العزل/الزجاجية و
، أغشية بالستيكية بخالف أغراض التغليف،الحراري المركبة
.أشرطة وشرائط الصقة للبناء

________________________________________
Special condition : Claiming black, violet, blue,
green, yellow, orange and red colors.

______________________________________
مع المطالبة بااللوان األسود والبنفسجي: _اشتراطات خاصة
.واألزرق واألخضر واألصفر والبرتقالي واألحمر
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

06/12/2020

Applicant Name:

DAW SE
: Germany
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Rossdorfer Str.50, 64372 OberRamstadt, Germany

06/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

داو اس إي
المانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

- اوبر64372 ،50.روسدورفر ستر
 ألمانيا،رامشتات

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
921100  ب. ص، شارع مكة،104 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن11192 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176522
17
17
176522

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

DISBON
Goods/Services

Insulating paints, insulating varnishes, insulating
fabrics, insulating plaster; substances for
insulating buildings against moisture; artificial and
synthetic resins (semi-finished products);
fiberglass fabrics for building insulation;
insulating tapes; heat insulators; insulating panels;
grid mats of glass fiber fabric and/or plastics, in
the form of parts for composite heat insulation
systems; plastic films, other than for wrapping
purposes; adhesives tapes and strips for building.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الدهانات العازلة والورنيش العازل واألقمشة العازلة والجص
 الراتنجات، مواد لعزل المباني ضد الرطوبة،العازل
 أقمشة على،)االصطناعية والتركيبية (المنتجات شبه المصنعة
، أشرطة عازلة،شكل أجزاء ألنظمة العزل الحراري المركبة
 حصائر شبكية من نسيج األلياف، ألواح عازلة،عوازل حرارية
أو البالستيك وعلى شكل أجزاء ألنظمة العزل/الزجاجية و
، أغشية بالستيكية بخالف أغراض التغليف،الحراري المركبة
.أشرطة وشرائط الصقة للبناء

148

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

06/12/2020

Applicant Name:

DAW SE
: Germany
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Rossdorfer Str.50, 64372 OberRamstadt, Germany

06/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

داو اس إي
المانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

- اوبر64372 ،50.روسدورفر ستر
 ألمانيا،رامشتات

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
921100  ب. ص، شارع مكة،104 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن11192 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176521
17
17
176521

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

CAPAROL
Goods/Services

Sealing, thermal protection and insulating
materials; insulating paints, insulating varnishes,
insulating fabrics, insulating plaster; substances
for insulating buildings against moisture; artificial
and synthetic resins (semi-finished products);
fabrics in the form of parts for composite heat
insulation systems; insulating tapes; heat
insulators; insulating panels; grid mats of glass
fiber fabric and/or plastics, in the form of parts for
composite heat insulation systems; plastic films,
other than for wrapping purposes; adhesive tapes
and strips for building.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 الدهانات،مواد االغالق والحماية الحرارية والمواد العازلة
،العازلة والورنيش العازل واألقمشة العازلة والجص العازل
 الراتنجات االصطناعية،مواد لعزل المباني ضد الرطوبة
 أقمشة على شكل أجزاء،)والتركيبية (المنتجات شبه المصنعة
 عوازل، أشرطة عازلة،ألنظمة العزل الحراري المركبة
 حصائر شبكية من نسيج األلياف، ألواح عازلة،حرارية
أو البالستيك وعلى شكل أجزاء ألنظمة العزل/الزجاجية و
، أغشية بالستيكية بخالف أغراض التغليف،الحراري المركبة
.أشرطة وشرائط الصقة للبناء
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Date of

06/12/2020

Applicant Name:

DAW SE
: Germany
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Rossdorfer Str.50, 64372 OberRamstadt, Germany

06/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

داو اس إي
المانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

- اوبر64372 ،50.روسدورفر ستر
 ألمانيا،رامشتات

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
921100  ب. ص، شارع مكة،104 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن11192 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176526
17
17
176526

Goods/Services

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Insulating paints, insulating varnishes, insulating
fabrics, insulating plaster; substances for
insulating buildings against moisture; artificial and
synthetic resins (semi-finished products);
fiberglass fabrics for building insulation;
insulating tapes; heat insulators; insulating panels;
grid mats of glass fiber fabric and/or plastics, in
the form of parts for composite heat insulation
systems; plastic films, other than for wrapping
purposes; adhesives tapes and strips for building.

الدهانات العازلة والورنيش العازل واألقمشة العازلة والجص
 الراتنجات، مواد لعزل المباني ضد الرطوبة،العازل
 أقمشة على،)االصطناعية والتركيبية (المنتجات شبه المصنعة
، أشرطة عازلة،شكل أجزاء ألنظمة العزل الحراري المركبة
 حصائر شبكية من نسيج األلياف، ألواح عازلة،عوازل حرارية
أو البالستيك وعلى شكل أجزاء ألنظمة العزل/الزجاجية و
، أغشية بالستيكية بخالف أغراض التغليف،الحراري المركبة
.أشرطة وشرائط الصقة للبناء

________________________________________
Special condition : Claiming black, violet, blue,
green, yellow, orange and red colors.

______________________________________
مع المطالبة بااللوان األسود والبنفسجي: _اشتراطات خاصة
.واألزرق واألخضر واألصفر والبرتقالي واألحمر
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تاريخ ايداع الطلب :

30/05/2021

اسم طالب التسجيل:

جينيرال موتورز ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

30/05/2021

Date of

GENERAL MOTORS LLC
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

300 Renaissance Center, City
 300رينيسانس سنتر ،سيتي اوف
of DetroitState of Michigan
ديترويت ،والية ميتشيغان -48265
48265-3000USA
3000الواليات المتحدة االميركية
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176696
17
17
176696

من اجل البضائع/الخدمات التالية

أغشية بالستيكية ملونة أو مضيئة أو عاكسة للحرارة لالستخدام
على نوافذ المركبات وأغشية لحجب الضوء الساطع لنوافذ
المركبات وأغشية من البالستيك ليست للتغليف؛ الحلقات
المطاطية ومركبات سيور األبواب الواقية ومصدات مطاطية
ماصة لالرتجاج وقطع التوصيل لألنابيب ومركبات كيميائية
إلصالح فتحات التسرب والحشوات والسدادات وحلقات الربط
العازلة وبطانات المكابح المعالجة جزئيا ً ومركبات منع التسرب
للوصالت المفصلية؛ وصالت غير معدنية لألنابيب واألنابيب
البالستيكية وألواح بالستيكية وأعمدة بالستيكية واألشرطة
البالستيكية؛ أنابيب مرنة؛ المواد غير الموصلة للحفاظ على
الحرارة ومركبات لمنع اإلشعاع الحراري ومواد عازلة للصوت
وألواح وأنابيب للعزل الحراري؛ مواد عازلة؛ حشوات
للوصالت التمددية ومواد حشو مصنوعة من المطاط أو
البالستيك.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءBR :
رقم االدعاء 921635761 :
تاريخ االدعاء 17-12-2020 :

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Tinted, laminated, or heat reflective plastic films
for use on vehicle windows, anti-dazzle films for
;vehicle windows, plastic film not for wrapping
rings of rubber, weather stripping compositions,
shock absorbing buffers of rubber, joint packing
for pipes, chemical compositions for repairing
leaks, gasket, seals, joint packings, brake lining
materials partially processed, sealant compound
for joints; junctions not of metal for pipes, plastic
;tubes, plastic boards, plastic poles, plastic strips
flexible pipe; non-conducting materials for
retaining heat, compositions to prevent the
radiation of heat, soundproofing materials, boards
and tubes for thermal insulation; insulating
materials; expansion joint fillers, packing
materials made of rubber or plastic.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : BR
Claim No : 921635761
Claim Date : 2020-12-17
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

31/05/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة ليلياس لقطع السيارات
االردن
ذ.م.م

Lilias for auto parts co ltd
: Jordan
Limited Liability Company

عمان المحطة 11192-922013

amman al mahata 922013-11192

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عمان المحطة 11192-922013

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

176508

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

أغشية بالستيكية مظللة لالستخدام على نوافذ السيارة » غشاء
بالستيكي ملون مضاد للتوهج لالستخدام على النوافذ » أغشية
بالستيكية ملونة  .لالستخدام على النوافذء اغشية مضادة للوهج
للنوافذ (أفالم ملونة) » أفالم مضادة للوهج للنوافذ (أفالم ملونة)

31/05/2021

Date of
Applicant Name:

amman al mahata 922013-11192
17

17

Class

176508

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

_tinted plastic films for use on vehicle windows,
tinted anti glare plastic film for use on windows,
tinted plastic films for. use on windows, anti
dazzle films for windows(tinted films),anti glare
)films for windows (tinted films
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تاريخ ايداع الطلب :

31/01/2021

اسم طالب التسجيل:

فالينتينو اس.بيه.إيه
ايطاليا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فيا توراتي  ،16/18ميالنو ،ايطاليا

31/01/2021

Date of
Applicant Name:

VALENTINO S.P.A.
: Italy

Foreign Company
Via Turati, 16/18 Milano, Italy

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176375
18
18
176375

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

VALENTINO GARAVANI
من اجل البضائع/الخدمات التالية

الحقائب الخاصة بالسفر؛ حقائب الظهر؛ محافظ النقود؛ الحقائب؛
حقائب اليد؛ الجزادين؛ حقائب السفر؛ الجلود غير المشغولة أو
شبه المشغولة؛ الجلود المقلدة؛ حقائب كتب مدرسية؛ حقائب
ألطفال المدارس؛ محافظ البطاقات (البضائع الجلدية) ؛ حقائب
السفر؛ أكياس البقالة؛ حقائب األوراق والوثائق؛ حقائب الشاطئ؛
حقائب للسفر؛ إطارات حقائب اليد؛ الحافظات المصنوعة من
الجلد؛ علب التجميل تباع فارغة؛ حماالت المفاتيح من الجلود
وجلود الحيوانات؛ الحقائب الرياضية؛ العلب الجلدية للقبعات؛
حقائب حمل المالبس للسفر؛ ألجمة جلدية؛ القشط الجلدية للكتف؛
جلود خام؛ المظالت؛ وعصي المشي؛ العصي؛ السياط؛ سيور
ألطقم الحيوانات؛ سروج للركوب؛ لوازم ألطقم الحيوانات؛
سيور جلدية؛ أطواق الكالب؛ مالبس للحيوانات األليفة.

Goods/Services

;Traveling trunks; backpacks; wallets; bags
handbags; purses; suitcases; leather, unworked or
;semi-worked; imitation leather; school book bags
bags for schoolchildren; card wallets
;[leatherware]; travelling bags; grocery tote bags
Attache cases; beach bags; travel bags; handbag
frames; cases made of leather; beauty cases sold
;empty; key-cases of leather and skins; sport bags
;hat boxes of leather; garment bags for travel
;)leather for harnesses; straps (leather shoulder -
;raw skins; umbrellas; walking sticks; sticks
whips; harness straps; riding saddles; harness
fittings; leather thongs; dog collars; clothing for
pets.
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تاريخ ايداع الطلب :

31/01/2021

اسم طالب التسجيل:

لويس فايتون ماليتير

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فرنسا
شركة اجنبية
 ،2ريو دو بونت-نيوف 75001 ،باريس،
فرنسا

31/01/2021

Date of

LOUIS VUITTON
MALLETIER
: France
Foreign Company

Applicant Name:

2, rue du Pont Neuf, 75001
Paris, France

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176390
18
18
176390

من اجل البضائع/الخدمات التالي ة

الجلود والجلود المقلّدة؛ صناديق الثياب وحقائب السفر ؛ حقائب
السفر والحقائب الرياضية؛ حقائب اليد وحقائب الظهر؛ حقائب
الشاطئ والحقائب المدرسية وحقائب الكتب المدرسية وأكياس
التسوق؛ صناديق الثياب للسفر؛ حقائب المالبس لغايات السفر
للمالبس واألحذية؛ الحقائب ومحافظ األوراق وحقائب األوراق
والوثائق والمناديل (سلع جلدية)؛ الجزادين ومحافظ النقود
وحامالت البطاقات (محافظ) والجزادين النسائية غير المصنوعة
من معادن ثمينة ومحافظ المفاتيح (البضائع الجلدية)؛ الصناديق
من الجلود أو من الجلود المقلدة؛ أطقم السفر (جلديات)؛ حقائب
مستحضرات التجميل غير المجهزة؛ حقائب السهرات الجلدية
وحقائب اليد (حقائب نسائية رسمية للمناسبات)؛ الشماسي؛
المظالت؛ المالبس للحيوانات وحقائب نقل الحيوانات.
______________________________________
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء 4671805 :
تاريخ االدعاء 03-08-2020 :

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Leather and imitations of leather; Trunks and
suitcases; Travelling bags, sports bags; Handbags,
rucksacks; beach bags, school bags, satchels,
shopping bags; Travelling trunks; Garment bags
for travel purposes for clothes and shoes; briefcase
and briefcase, briefcases for documents, napkins
(leather goods); purses, wallets, card holders
(wallets), purses not of precious metal, key cases
(leather goods); Boxes of leather or imitations of
leather; Travelling sets [leatherware]; Vanity
cases, not fitted; leather clutch bags, clutch bags
(evening handbags); Parasols; Umbrellas; clothing
for animals, bags for transporting animals.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : FR
Claim No : 4671805
Claim Date : 2020-08-03
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تاريخ ايداع الطلب :

03/12/2020

اسم طالب التسجيل:

اركيما فرنسا
فرنسا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 420رو ديستين دورفس92700 ،
كولومبس ،فرنسا

03/12/2020

Date of

ARKEMA FRANCE
: France
Foreign Company

Applicant Name:

420 rue d'Estienne d'Orves,
92700 Colombes, France

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176369
19
19
176369

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

FLUIDIRAM
من اجل البضائع/الخدمات التالية

األحجار الطبيعية واالصطناعية واإلسمنت والجير والمالط
والجص والحصى؛ أنابيب من الحجر الرملي أو األسمنت؛
األسفلت والزفت والقار؛ المنازل القابلة للنقل؛ النصب الحجرية

Goods/Services

Natural and artificial stones, cement, lime, mortar,
;plaster and gravel; pipes of sandstone or cement
;asphalt, pitch and bitumen; transportable houses
stone monuments
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Date of

06/12/2020

Applicant Name:

DAW SE
: Germany
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Rossdorfer Str.50, 64372 OberRamstadt, Germany

06/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

داو اس إي
المانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

- اوبر64372 ،50.روسدورفر ستر
 ألمانيا،رامشتات

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
921100  ب. ص، شارع مكة،104 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن11192 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176524
19
19
176524

Goods/Services

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Building materials, not of metal or mainly not of
metal, in particular profile rails and corner irons,
finishing profiles; adjusting and levelling parts,
spacers for building, sills, all not of metal or
mainly not of metal; natural and artificial stone;
mortar(building materials); quartz; plaster
[building materials]; coatings (building materials);
wall and ceiling panels (not of metal or mainly not
of metal, for building); fabric embedding
compounds for building; fillers (building
materials); fabrics for building, not of metal or
mainly not of metal, in particular stabilising
fabrics.

مواد البناء ليست من المعدن أو ليست من المعدن بشكل أساسي
وخاصة قضبان الجوانب وحديد الزوايا وجوانب التشطيب
 أجزاء الضبط والتسوية والفواصل،)(أجزاء طرفية للتشطيب
للبناء والعتبات وجميعها ليست من المعدن أو ليست من المعدن
 مالط (مواد، الحجر الطبيعي واالصطناعي،بشكل أساسي
،]الالصق [مواد البناء/ الجص،) الكوارتز (المرو،)بناء
 ألواح الجدران والسقف (غير معدنية أو،)الطالءات (مواد البناء
 مركبات تضمين النسيج،)غير معدنية بشكل أساسي للمباني
 أقمشة للبناء وغير معدنية أو غير،) مواد حشو (مواد بناء،للبناء
.معدنية بشكل أساسي وخاصة أقمشة التثبيت

________________________________________
Special condition : Claiming black, violet, blue,
green, yellow, orange and red colors.

_______________________________________
مع المطالبة بااللوان األسود والبنفسجي: اشتراطات خاصة
.واألزرق واألخضر واألصفر والبرتقالي واألحمر
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تاريخ ايداع الطلب :

11/02/2021

اسم طالب التسجيل:

بنارياغروب انداستري سيراميش
اس.بيه.ايه.

جنسية الطالب :

ايطاليا
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

11/02/2021

Applicant Name:

PANARIAGROUP
INDUSTRIE CERAMICHE
S.P.A.
: Italy

Foreign Company

فيا بناريا باسا/22 ،ايه 41034 ،فينال إميليا VIA PANARIA BASSA, 22/A,
41034 FINALE EMILIA
(ام.او) ،ايطاليا
(MO), Italy
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176573
19
19
176573

من اجل البضائع/الخدمات التالية

بالط سيراميكي؛ البالط من الحجارة الطبيعية؛ بالط سيراميكي
مصقول؛ بالط سيراميك لألرضيات والتبطين؛ بالط السيراميك
للكسوة؛ البالط ،غير المعدني ،للبناء؛ بالط للجدران ،غير
المعدنية؛ أرضيات البالط ،غير المعدنية؛ ألواح رقائقية ،غير
المعدنية؛ جدران جافة؛ ألواح من السيراميك لصناعة البناء
والديكور الداخلي؛ األلواح من السيراميك؛ مواد بناء غير معدنية
على شكل ألواح؛ أغطية تلبيس واجهات المباني ،غير المعدنية،
للبناء؛ البطانات  ،غير المعدنية ،للبناء؛ أغطية تلبيس واجهات
الجدران ،غير المعدنية ،للبناء؛ الكسوة الخشبية ،غير المعدنية؛
األرضيات ،غير المعدنية؛ زجاج المباني؛ البالط الزجاجي،
ليس للسقف؛ الحجارة؛ الحجارة االصطناعية؛ حجر للبناء؛
ي (حجر)؛ الرخام؛ جرانيت؛ أرضيات خشبية ؛
صخر بورفير ّ
فسيفساء للبناء.
______________________________________
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءIT :
رقم االدعاء 302020000090727 :
تاريخ االدعاء 22-10-2020 :

Date of

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

ceramic tiles; natural stone tiles; glazed ceramic
tiles; ceramic tiles for flooring and lining;ceramic
;tiles for facing; tiles, not of metal, for building
;wall tiles, not of metal; tile floorings, not of metal
sheathing boards, not of metal; drywall; ceramic
panels for the building industry and interior
decorating; ceramic slabs; non-metallic building
materials in the form of slabs; cladding, not of
metal, for building; linings, not of metal, for
building; wall claddings, not of metal, for
building; wainscotting, not of metal; floors, not of
;metal; building glass; glass tiles, not for roofing
stone; artificial stone; building stone; porphyry
[stone]; marble; granite; parquet flooring; mosaics
for building.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : IT
Claim No : 302020000090727
Claim Date : 2020-10-22
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

20/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة امارلس لصناعة االنابيب البالستيكية
متعددة الطبقات
االردن
ذ.م.م

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

سحاب  -مدينة الملك عبد هللا الصناعية

176528

من اجل البضائع/الخدمات التالية

انابيب مياه غير معدنية ،انابيب من البولي ايثيلين تستخدم في
التدفئة االرضية وانظمة التبريد ،انابيب بالستيكية للبناء )

amarles manufacturer for
multi layer pipes
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

sahab - king abdallah city

 11941 -17260سحاب  -مدينة الملك عبد
هللا الصناعية
الصنف

20/09/2021

Date of

19

17260- 11941 sahab - king
abdallah city
19

Class

176528

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

nont metalic water pipes ,polyethylene pipes used
in geothermal heating and cooling systems plastic
tubes for building
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تاريخ ايداع الطلب :

26/09/2021

اسم طالب التسجيل:

خلدون حسني سليم دخل هللا

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية

26/09/2021

Date of

Khaldoun husni salim dakhel
allah
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

اربد دوار العيادات

irbed - aleyadat circle

ص.ب 11953 -2919المدينة/الشارع
عمان/خلدا
176669

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

اسرة هزازة لألطفال أسرة .أسرة االطفال مهود األطفال أ سره
االطفال القابله للحمل حظائر لعب األطفال الكراسي العالية
لألطفال الطيور المحشوة مشايات األطفال حصر لحظائر لعب
األطفال حصر لتغيير حفاضات األطفال منصات مثبتة على
الجدران لتغيير حفاضات األطفال

P.O.Box2919- 11953 city/street

Amman/lkhalda
20

20

Class

176669

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Cardles, beds, cribs for babies, cots for babies,
moses baskets, playpens for babies, high chairs for
babies, stuffed birds, infant walkers, mat for infant
playpens, baby changing mats, wall- mounted
baby changing platforms.
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تاريخ ايداع الطلب :

24/12/2020

اسم طالب التسجيل:

ستافورد-ميلر (ايرالند) ليمتد

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ايرلندا
شركة اجنبية

24/12/2020

Date of

)Stafford-miller (Ireland
Limited
: Ireland
Foreign Company

Applicant Name:

Clocherane, Youghal Road,
كلوكيرين ،يوغال رود ،دونغارفان ،كو.
Dungarvan, Co. Waterford
ووترفورد ،ايرلندا
Ireland
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176492
21
21
176492

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

SENSODYNE NOURISH
من اجل البضائع/الخدمات التالية

فراشي األسنان وأعواد تنظيف األسنان وخيوط تنظيف األسنان.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءIE :
رقم االدعاء 202001080 :
تاريخ االدعاء 03-07-2020 :

Goods/Services

Toothbrushes, toothpicks, dental floss.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : IE
Claim No : 202001080
Claim Date : 2020-07-03

160

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

18/01/2021

اسم طالب التسجيل:

جوروك توريزم في مادينسيليك أنونيم
شيركيتي

جنسية الطالب :

تركيا
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

إسكيسيهير يولو .5 ،كيه ام,43001 ، .
ميركيز  -كوتاهيا  /تركيا

18/01/2021

Date of

GUROK TURIZM VE
MADENCILIK ANONIM
SIRKETI
: Turkey
Foreign Company

Applicant Name:

Eskisehir Yolu, 5. Km., 43001,
Merkez - Kutahya / Turkey

& Nader Jamil Qumsieh (NJQ
نادر جميل قمصية ص.ب11814 -142025
ASSOCIATES) P.O.Box142025 258شارع الملك عبدهللا الثاني ،عمان
11814 258 King Abdullah II
Street, Amman
Class
الصنف
176723
21
21
176723

من اجل البضائع/الخدمات التالية

أواني الطهي وأدوات المائدة والمعني بها اطباق للعشاء؛ أمشاط
وإسفنج؛ الفرش ،باستثناء فرش الطالء؛ زجاج غير مشغول أو
زجاج شبه مشغول (عدا الزجاج المستعمل في المباني) والمعني
بها االكواب واوعية زجاجية وقوارير واباريق واطباق؛ أواني
زجاجية وأواني خزف صيني وأواني خزفية

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;cookware and tableware, namely dinner plates
;combs and sponges; brushes, except paintbrushes
unworked or semi-worked glass, except building
;glass, namely glasses, jars, bottles, jugs, plates
glassware, porcelain and earthenware
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

28/07/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة المسيلة لتجارة االدوات المنزلية ذ.م.م

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م
عمان-المقابلين /شارع مؤيد الشعر
فارس أيمن فارس سكرية
11118المدينة/الشارع :عمان /العبدلي
/شارع الملك حسين
الصنف
176698

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Al Messila Housewares
Trading Company
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

amman /al-muqablain /moayad
al-shaar street

ص.ب- 1027

األواني الزجاجية الملونة  ,صحون الفناجين  ,أواني مطبخ ,
أغطية قوارير الزهور ،غير الورقية  ,المقالي العميقة ،غير
الكهربائية  ,تماثيل صغيرة من الخزف الصيني ،السيراميك،
الخزف أو الزجاج  ,فناجين الشاي  ,معالق الطعام  ,مطاحن
القهوة ،العاملة باليد  ,وصواني منزلية  ,طناجر الطبخ  ,األواني
الزجاجية (أوعية)  ,خالطات كوكتيل  ,ألواح غسيل  ,الصحون
 ,أطقم الزجاجات للزيت والخل  ,السالل ألغراض منزلية ,
المالعق الستخدامات المطابخ  ,سلة النفايات  ,صحون للزبدة ,
دوارة  ,أطباق الموائد  ,أواني التقديم
أغطية للصحون  ,صواني ّ
الموضوعة في منتصف الطاوالت لحمل الطعام أو الحلوى ,
علب الطعام  ,أطقم بهارات  ,حلقات الشموع  ,أجهزة إعداد
كعكة الوفل ،غير الكهربائية  ,علب حفظ الحلويات والسكاكر ,
أغطية قوارير الزهور ،غير الورقية  ,الصواني المزخرفة ,
أوعية لنقع الشاي  ,فناجين القهوة  ,أجهزة طهي الطعام على
البخار ،غير الكهربائية  ,صناديق للحلويات  ,حافظات الفلفل ,
أطقم طناجر الطبخ  ,مقالي القلي  ,المخافق ،غير الكهربائية ,
األباريق ،غير الكهربائية  ,طناجر الضغط ،غير الكهربائية ,
أطقم تقديم القهوة (أواني مائدة)  ,أدوات الحمامات  ,صحون
للخضروات  ,مغارف قطع الحلوى  ,قوارير الشرب*  ,أكواب
الشرب ذات المقابض  ,األباريق  ,أدوات سكب الطعام  ,صحون
للخضروات ,

28/07/2021

Date of

P.O.Box1027- 11118 city/street:

21

Amman/Abdali/king Hussein
street
Class
176698
21

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

opaline glass , saucers , kitchen utensils , flowerpot covers, not of paper , deep fryers, non-electric ,
figurines statuettes of porcelain, ceramic,
earthenware or glass , tea cups , food spoons ,
coffee grinders, hand-operated , trays for
household purposes , cooking pots , glasses
receptacles , cocktail stirrers , washing boards ,
dishes , cruet sets for oil and vinegar , baskets for
household purposes , spatulas for kitchen use ,
refuse bins , butter dishes , covers for dishes , lazy
susans , table plates , epergnes , mess-tins , spice
sets , candle rings , waffle irons, non-electric ,
candy boxes , flower-pot covers, not of paper ,
cabarets trays , tea infusers , coffee cups , food
steamers, non-electric , boxes for sweetmeats ,
pepper pots , cooking pot sets , frying pans ,
beaters, non-electric , kettles, non-electric ,
pressure cookers, non-electric , coffee services
tableware , toilet utensils , vegetable dishes , tart
scoops , flasks* , mugs , jugs , serving ladles ,
vegetable dishes ,
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

30/05/2021

اسم طالب التسجيل:

جينيرال موترز ال ال سي
امريكا

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 300رينيسانس سنتر ،سيتي اوف
ديترويت ،والية ميتشيغان 3000-48265
الفكرية - 840553

سابا و شركاهم للملكية
11184عمان  -الشميساني  -ش االمير
شاكر بن زيد
الصنف
176627

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الخيام وحبال ليست من المعدن؛ حقائب لنقل وتخزين المواد
بمواد كبيرة.
_______________________________________
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءBR :
رقم االدعاء 921636172 :
تاريخ االدعاء 17-12-2020 :

22

30/05/2021

Date of

GENERAL MOTORS LLC
: United States

Applicant Name:

300 Renaissance Center, City
of Detroit, State of Michigan
48265-3000
840553- 11184 amman - al
shmeisani - prince shaker bin
zaid str
Class
176627
22

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Tents, ropes not of metal; bags for transport and
storage of materials in bulk.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : BR
Claim No : 921636172
Claim Date : 2020-12-17
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تاريخ ايداع الطلب :

08/12/2021

اسم طالب التسجيل:

معن محمد يوسف ديراني

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية
 11821 -1331عمان  -الصويفية

176556

من اجل البضائع/الخدمات التالية

حرامات,شراشف,المخدات,لحافات,اغطية
االسره,لالثاث,بياضات لالستعمال المنزلي,اكياس
مخدات,لحف,اغطية للموائد .مطرزات بياضات حمام ,بطانيات,
اغطية التخوت واالسره,بياضات اغطية االسره,اقمشة ستائر من
النسيج او البالستيك,اغطية وسائد,مناشف للوجه من
النسيج.اغطية من النسيج

maen mohammad yousef
derani
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

1331- 11821 amman - swifiya

 11821 -1331عمان  -الصويفية
الصنف

08/12/2021

Date of

1331- 11821 amman - swifiya
24

24

Class

176556

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

blankets , sheets, pillows, duvets, bed covers for
furniture, linens for home use, pillowcases, quilts,
table covers. Embroidery. bathroom linen,
blankets, bed and bed covers, bed linen, textile or
plastic curtain fabrics, pillow covers, textile face
towels, textile covers

164

تاريخ ايداع الطلب :

26/07/2020

اسم طالب التسجيل:

كاسامودا فيرفالتونجس كيه جي
المانيا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

تيشستر 26122 ،4 .اولدينبورغ ،المانيا

26/07/2020

Date of

Casamoda Verwaltungs KG
: Germany
Foreign Company

Applicant Name:

Teichstr. 4, 26122 Oldenburg,
Germany

NJQ & ASSOCIATES
قمصية للملكية الفكرية ص.ب- 142025
P.O.Box142025- 11814 258 King
 25811814شارع الملك عبدهللا الثاني،
Abdullah II Street, Amman
عمان
Class
الصنف
176640
25
25
176640

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المالبس والمقصود بها القمصان والبلوزات (قميص بلوزة)
ومالبس محبوكة وأغطية الرأس ولباس القدم وأحزمة الخصر
وربطات العنق وربطات العنق القصيرة

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Clothing, in particular shirts, blouses, knitwear,
headgear, footwear, waist belts, neckties, bowties
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

09/09/2020

اسم طالب التسجيل:

بايريسشي موتورين ويركي اكتينجسلشافت

Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft
: Germany
Foreign Company

بيتيولرينج 130؛  80809ميونيخ ،المانيا

Petuelring 130; 80809
München, Germany

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

المانيا
شركة اجنبية

09/09/2020

Date of
Applicant Name:

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176465
25
25
176465

من اجل البضائع/الخدمات التالية

أغطية الرأس ،تحديدا :القبعات والطواقي والقلنسوات وأربطة الراس وأوشحة
الرأس واألقنعة والنقابات؛ المالبس ،تحديدا :الفساتين والقمصان والقمصان ذات
األكمام القصيرة والكنزات الصوفية والسترات الصوفية والسترات والمعاطف
وألبسة الجينز والبنطلونات والسراويل القصيرة والتنانير والبدالت والبدالت
المكونة من قطعة واحدة والمالبس النسائية العلوية الفضفاضة وااللبسة الرياضية
والمالبس الخارجية والمالبس العلوية والقفازات واألكمام واللفحات التي تلف على
العنق واللفحات ومالبس األطفال الكاملة بكونها قطعة واحدة ومريالت األطفال
واألحز مة ومالبس السباحة النسائية ذات القطعتين والقمصان بدون أزرار والستر
المقلنسة والسراويل النسائية الضيقة والبيجامات والسراويل ومالبس السباحة
والبالئز بدون أكمام للنساء وربطات العنق وبدالت التوكسيدو الرسمية والستر
المقاومة للرياح والسترات بدون أكمام والمعاطف الواقية من المطر والشاالت
والمالبس التحتية؛ البسة القدم ،تحديدا :الجزم واالحذية والصنادل والشباشب
والجوارب؛ أجزاء ومستلزمات أغطية الرأس ،تحديدا :القبعات والطواقي
والقلنسوات وأربطة الراس وأوشحة الرأس واألقنعة والنقابات؛ المالبس ،تحديدا:
الفساتين والقمصان وال قمصان ذات األكمام القصيرة والكنزات الصوفية والسترات
الصوفية والسترات والمعاطف وألبسة الجينز والبنطلونات والسراويل القصيرة
والتنانير والبدالت والبدالت المكونة من قطعة واحدة والمالبس النسائية العلوية
الفضفاضة وااللبسة الرياضية والمالبس الخارجية والمالبس العلوية والقفازات
واألكمام واللفحات التي تلف على العنق واللفحات ومالبس األطفال الكاملة بكونها
قطعة واحدة ومريالت لألطفال واألحزمة ومالبس السباحة النسائية ذات القطعتين
والقمصان بدون أزرار ،الستر المقلنسة والسراويل النسائية الضيقة والبيجامات،
السراويل ومالبس السباحة والبالئز بدون أكمام للنساء وربطات العنق وبدالت
التوكسيدو الرسمية والستر المقاومة للرياح والسترات بدون أكمام والمعاطف
الواقية من المطر والشاالت والمالبس التحتية؛ البسة القدم ،تحديدا :الجزم واالحذية
والصنادل والشباشب والجوارب.
_______________________________________االدعاء بحق
االولوية :بلد االدعاءDE :
رقم االدعاء DE 302020104778.5 :
تاريخ االدعاء 09-04-2020 :
_______________________________________اشتراطات خاصة
:ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون بااللوان األزرق الفاتح واألزرق الداكن
واألحمر والرمادي وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Headgear, namely hats, caps, bonnets, headbands,
headscarves, masks and veils; clothing, namely, dresses,
shirts, t-shirts, pullovers, sweater, jackets, coats, jeans,
trousers, shorts, skirts, suits, one-piece suits, ponchos,
sportswear, outerwar, tops, gloves, sleeves, mufflers,
scarves, romper suits, bibs, belts, bikinis, blouses,
hoodies, leggigns, pyjamas, pants, swimsuits, tank tops,
ties, tuxedos, windbreakers, vests, raincoats, shawls and
underwear; footwear, namely boots, shoes, sandals,
slippers and socks; parts and fittings for headgear,
namely hats, caps, bonnets, headbands, headscarves,
masks and veils; clothing, namely, dresses, shirts, tshirts, pullovers, sweater, jackets, coats, jeans, trousers,
shorts, skirts, suits, one-piece suits, ponchos,
sportswear, outerwar, tops, gloves, sleeves, mufflers,
scarves, romper suits, bibs, belts, bikinis, blouses,
hoodies, leggigns, pyjamas, pants, swimsuits, tank tops,
ties, tuxedos, windbreakers, vests, raincoats, shawls and
underwear; footwear, namely boots, shoes, sandals,
slippers and socks.

________________________________________Priorit
y claim: Claim Country : DE
Claim No : DE 302020104778.5
Claim Date : 2020-04-09
________________________________________
Special condition : The registration of this trademark
should be in light blue, dark blue, red and grey colors
according to the print filed with the application.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

05/01/2021

اسم طالب التسجيل:

اندستريا دي ديزينو تكستايل ،اس .ايه.
(انديتكس اس .ايه).
اسبانيا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

افينيدا دي ال ديبوتاسيون ،اديفيسيو
انديتكس ،آرتيكسو (أيه كورونا) ،اسبانيا

05/01/2021

Industria De Diseno Textil,
)S.A. (Inditex, S.A.

Date of
Applicant Name:
Nationality

: Spain
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Avenida de la Diputacion,

Edificio Inditex, Arteixo (A
Coruna), Spain
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176515
25
25
176515

Applicant for
Correspondence

Trademark

COMPRESSIVE
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مالبس سائقي الدراجات وراكبي الدراجات ،المرايل ،وليست من الورق،
عصابات (المالبس) ،أردية حمام بلباس البحر ومالبس السباحة قبعات
االستحمام والصنادل ،البواء (أوشحة للرقبة ) ،حماة طوق ،األحذية الرياضية
وأحذية الشاطئ ،أغطية (المالبس) ،شاالت ،أحزمة (مالبس) ،أحزمة مالية
(مالبس) ،سترات مقاومة للبلل للتزلج على الماء ،ربطات العنق ،مالبس،
الكورسيهات (المالبس الداخلية) ،الزنانير الرتداء ،شاالت الفراء األوشحة،
أغطية الرأس ،أغطية (ملبوسات للرأس ،قفازات (مالبس) ،مالبس مقاومة
للماء ،المشدات ،أوشحة قصيرة رقيقة ،جوارب ،جوارب ،عصابات (مناديل
حول العنق) ،فراء (مالبس) ،لباس نوم ،باطن االحذية عقب ،سراويل األطفال
[المالبس الداخلية] ،الحجاب (المالبس) ،الحماالت ،كسوة الطفل المولود
(المالبس) ،الحلل ،الياقات (مالبس) ،قفازات ،أغطية واقية لألذن (مالبس)،
نعال داخلية  ،أطراف الكم المطوقة للمعصم ،أساور (مالبس) ،لباد يحشى به
الثوب عرضة للعرق ،مالبس الشاطئ ،روب منزلي ،جيوب للمالبس ،حمالة
الجوارب ،حماالت وأربطة جوارب ،تنورة ،رداء محكم على الجسم ،مريول
(مالبس) ،أزياء تنكرية ،زي رسمي موحد ،حواف ناتئة للقبعات ،أحذية فوقية
مطاطية ،حذاء خشبي ،أربطة للجوارب ،المعاطف ،ألبسة القدم ،أحذية أو
صنادل من الحلفاء (الفصيلة النخلية) ،أجهزة غير قابلة لالنزالق لألحذية عالية
الرقبة واألحذية العادية ،روب منزلي ،نعال حمام ،بدلة العمل ،ثوب خارجي
فضفاض ،قمصان (المالبس الداخلية) ،القبعات ،مالبس تدفئ القدمين ،بدون
تسخين كهربائيا ،أحذية ذات رقبة بالرباط ،األجزاء العليا من الحذاء عالي
الرقبة ،نتوءات ألحذية كرة القدم ذات الرقبة ،تجهيزات معدنية لألحذية،
أطراف لملبوسات القدم ،حواشي عالية الرقبة لألحذية ،كعوب لألحذية عالية
الرقبة ،سروال (مالبس) ،والقمصان ،حلية قميص ،األجزاء األمامية من
القميص ،قمصان قصيرة األكمام ،تي شيرت ،حماالت للثدي (المالبس
الداخلية) ،سراويل ،صدريات ،صدرية ،جاكيتات (مالبس) ،سترات الصيد،
جاكتات من نسيج صوفي (مالبس) ،مجموعات (المالبس) ،قمصان تحتية
(مالبس داخلية) ،مالبس جاهزة ،ياقات قابلة للنزع ،مالبس من الجلد ،مالبس
من الجلود المقلدة ،قبعات االستحمام ،التنانير ،بطانات جاهزة (أجزاء من
المالبس) ،معاطف ،معاطف خفيفة ،قماش جبردين (مالبس) ،أحذية للجمباز،
قميص صوفي محكم الحبك (المالبس) ،البلوزات ،البلوفرات ،سحابات
(البلوفرات) ،بزات ،واقيات تدفئة (المالبس) ،أجزاء علوية لملبوسات األقدام،
البركة سترة فرائية ذات قلنسوة ،دثر كتفين ،معطف مبطن بفرو ،بنطال،
الجراميق سروال ضيق ،الجوارب ،مالبس محبوكة (المالبس) ،البلوزات،
السراويل القصيرة ،مالبس للجمباز لباس خارجي ،ثياب داخلية ،صنادل،
الساري ،فساتين ،المالبس الداخلية ،القبعات ،غطاء الرأس والذقن ،ثياب
فضفاضة ،سيور للحذاء النصفي ،أشرطة سراويل ،العمائم ،بدالت ،النعال،
أحذية ،حذاء رياضي.

Goods/Services

Motorists' and cyclists' clothing; bibs, not of paper; headbands
(clothing); bath robes; bathing suits, swimsuits; bathing caps and
sandals; boas (necklets); collar protectors; boots for sports and beach
;)shoes; hoods (clothing); shawls; belts (clothing); money belts (clothing
;)wet suits for water-skiing; neckties; clothing; corsets (underclothing
sashes for wear; fur stoles; scarves; headgear; caps (headwear); gloves
;(clothing); waterproof clothing; girdles; mantillas; stockings; socks
;bandanas (neckerchiefs); furs (clothing); pyjamas; soles for footwear
heels; babies' pants [underwear]; veils (clothing); suspenders; layettes
;)(clothing); blazers; collars (clothing); mittens; ear muffs (clothing
;inner soles; cuffs, wristbands (clothing); dress shields; beach clothes
dressing gowns; pockets for clothing; socks suspenders; stocking
;suspenders; petticoats; tights; aprons (clothing); masquerade costumes
;uniforms; cap peaks; galoshes; wooden shoes; garters; coats; footwear
;esparto shoes or sandals; non-slipping devices for boots and shoes
dressing gowns; bath slippers; overalls, smocks; teddies
;(undergarments); berets; footmuffs, not electrically heated; lace boots
boots; boot uppers; studs for boots; fittings of metal for footwear; tips
for footwear; welts for footwear; heelpieces for footwear; drawers
;(clothing), shirts; shirt yokes; shirt fronts; short-sleeve shirts; tee-shirts
bodices (lingerie); panties; vests, waistcoats; jackets (clothing); fishing
vests; stuff jackets (clothing); combinations (clothing); slips
(undergarments); ready-made clothing; detachable collars; clothing of
leather; clothing of imitations of leather; shower caps; skirts; readymade linings (parts of clothing); overcoats, topcoats; gabardines
;(clothing); gymnastic shoes; jerseys (clothing); sweaters; pullovers
;jumpers (pullovers); liveries; muffs (clothing); footwear uppers; parkas
pelerines; pelisses; trousers; gaiters, spats; leggings; hosiery; knitwear
;(clothing); blouses; shorts; clothing for gymnastics; outerwear
;underwear; sandals; saris; dresses; underpants; hats; wimples; togas
gaiter straps, trouser straps; turbans; suits; slippers; shoes; sports shoes.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

05/01/2021

اسم طالب التسجيل:

اندستريا دي ديزينو تكستايل ،اس .ايه.
(انديتكس اس .ايه).
اسبانيا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

افينيدا دي ال ديبوتاسيون ،اديفيسيو
انديتكس ،آرتيكسو (أيه كورونا) ،اسبانيا

05/01/2021

Industria De Diseno Textil,
)S.A. (Inditex, S.A.

Date of
Applicant Name:
Nationality

: Spain
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Avenida de la Diputacion,

Edificio Inditex, Arteixo (A
Coruna), Spain
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176516
25
25
176516

Applicant for
Correspondence

Trademark

COMFORTLUX
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مالبس سائقي الدراجات وراكبي الدراجات ،المرايل ،وليست من الورق ،عصابات
(المالبس) ،أردية حمام بلباس البحر ومالبس السباحة قبعات االستحمام والصنادل،
البواء (أوشحة للرقبة ) ،حماة طوق ،األحذية الرياضية وأحذية الشاطئ ،أغطية
(المالبس) ،شاالت ،أحزمة (مالبس) ،أحزمة مالية (مالبس) ،سترات مقاومة للبلل
للتزلج على الماء ،ربطات العنق ،مالبس ،الكورسيهات (المالبس الداخلية) ،الزنانير
الرتداء ،شاالت الفراء األوشحة ،أغطية الرأس ،أغطية (ملبوسات للرأس ،قفازات
(مالبس) ،مالبس مقاومة للماء ،المشدات ،أوشحة قصيرة رقيقة ،جوارب ،جوارب،
عصابات (مناديل حول العنق) ،فراء (مالبس) ،لباس نوم ،باطن االحذية عقب،
سراويل األطفال [المالبس الداخلية] ،الحجاب (المالبس) ،الحماالت ،كسوة الطفل
المولود (المالبس) ،الحلل ،الياقات (مالبس) ،قفازات ،أغطية واقية لألذن (مالبس)،
نعال داخلية  ،أطراف الكم المطوقة للمعصم ،أساور (مالبس) ،لباد يحشى به الثوب
عرضة للعرق ،مالبس الشاطئ ،روب منزلي ،جيوب للمالبس ،حمالة الجوارب،
حماالت وأربطة جوارب ،تنورة ،رداء محكم على الجسم ،مريول (مالبس) ،أزياء
تنكرية ،زي رسمي موحد ،حواف ناتئة للقبعات ،أحذية فوقية مطاطية ،حذاء خشبي،
أربطة للجوارب ،المعاطف ،ألبسة القدم ،أحذية أو صنادل من الحلفاء (الفصيلة
النخلية) ،أجهزة غير قابلة لالنزالق لألحذية عالية الرقبة واألحذية العادية ،روب
منزلي ،نعال حمام ،بدلة العمل ،ثوب خارجي فضفاض ،قمصان (المالبس الداخلية)،
القبعات ،مالبس تدفئ القدمين ،بدون تسخين كهربائيا ،أحذية ذات رقبة بالرباط،
األجزاء العليا من الحذاء عالي الرقبة ،نتوءات ألحذية كرة القدم ذات الرقبة،
تجهيزات معدنية لألحذية ،أطراف لملبوسات القدم ،حواشي عالية الرقبة لألحذية،
كعوب لألحذية عالية الرقبة ،سروال (مالبس) ،والقمصان ،حلية قميص ،األجزاء
األمامية من القميص ،قمصان قصيرة األكمام ،تي شيرت ،حماالت للثدي (المالبس
الداخلية) ،سراويل ،صدريات ،صدرية ،جاكيتات (مالبس) ،سترات الصيد ،جاكتات
من نسيج صوفي (مالبس) ،مجموعات (المالبس) ،قمصان تحتية (مالبس داخلية)،
مالبس جاهزة ،ياقات قابلة للنزع ،مالبس من الجلد ،مالبس من الجلود المقلدة ،قبعات
االستحمام ،التنانير ،بطانات جاهزة (أجزاء من المالبس) ،معاطف ،معاطف خفيفة،
قماش جبردين (مالبس) ،أحذية للجمباز ،قميص صوفي محكم الحبك (المالبس)،
البلوزات ،البلوفرات ،سحابات (البلوفرات) ،بزات ،واقيات تدفئة (المالبس) ،أجزاء
علوية لملبوسات األقدام ،البركة سترة فرائية ذات قلنسوة ،دثر كتفين ،معطف مبطن
بفرو ،بنطال ،الجراميق سروال ضيق ،الجوارب ،مالبس محبوكة (المالبس)،
البلوزات ،السراويل القصيرة ،مالبس للجمباز لباس خارجي ،ثياب داخلية ،صنادل،
الساري ،فساتين ،المالبس الداخلية ،القبعات ،غطاء الرأس والذقن ،ثياب فضفاضة،
سيور للحذاء النصفي ،أشرطة سراويل ،العمائم ،بدالت ،النعال ،أحذية ،حذاء
رياضي.

Goods/Services

Motorists' and cyclists' clothing; bibs, not of paper; headbands
(clothing); bath robes; bathing suits, swimsuits; bathing caps and
sandals; boas (necklets); collar protectors; boots for sports and
beach shoes; hoods (clothing); shawls; belts (clothing); money belts
(clothing); wet suits for water-skiing; neckties; clothing; corsets
(underclothing); sashes for wear; fur stoles; scarves; headgear; caps
;(headwear); gloves (clothing); waterproof clothing; girdles
mantillas; stockings; socks; bandanas (neckerchiefs); furs
(clothing); pyjamas; soles for footwear; heels; babies' pants
;)[underwear]; veils (clothing); suspenders; layettes (clothing
blazers; collars (clothing); mittens; ear muffs (clothing); inner
;soles; cuffs, wristbands (clothing); dress shields; beach clothes
dressing gowns; pockets for clothing; socks suspenders; stocking
suspenders; petticoats; tights; aprons (clothing); masquerade
;costumes; uniforms; cap peaks; galoshes; wooden shoes; garters
coats; footwear; esparto shoes or sandals; non-slipping devices for
;boots and shoes; dressing gowns; bath slippers; overalls, smocks
;teddies (undergarments); berets; footmuffs, not electrically heated
lace boots; boots; boot uppers; studs for boots; fittings of metal for
footwear; tips for footwear; welts for footwear; heelpieces for
footwear; drawers (clothing), shirts; shirt yokes; shirt fronts; shortsleeve shirts; tee-shirts; bodices (lingerie); panties; vests,
;)waistcoats; jackets (clothing); fishing vests; stuff jackets (clothing
combinations (clothing); slips (undergarments); ready-made
clothing; detachable collars; clothing of leather; clothing of
imitations of leather; shower caps; skirts; ready-made linings (parts
of clothing); overcoats, topcoats; gabardines (clothing); gymnastic
;)shoes; jerseys (clothing); sweaters; pullovers; jumpers (pullovers
;liveries; muffs (clothing); footwear uppers; parkas; pelerines
pelisses; trousers; gaiters, spats; leggings; hosiery; knitwear
;(clothing); blouses; shorts; clothing for gymnastics; outerwear
;underwear; sandals; saris; dresses; underpants; hats; wimples
;togas; gaiter straps, trouser straps; turbans; suits; slippers; shoes
sports shoes.
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تاريخ ايداع الطلب :

27/01/2021

اسم طالب التسجيل:

هوليستيك هيلث ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

27/01/2021

Date of

Holistic Health, Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

9070 GLEANNLOCH
 9070جلينلوك فوريست درايف ،سويت
FOREST DRIVE, SUITE 100,
 ،100سبرينج ،تكساس  ،77379الواليات
SPRING, TEXAS 77379, USA
المتحدة االميركية
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176373
25
25
176373

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المالبس وتحديدا :القمصان ذات األكمام القصيرة والبالئز التي
بدون أكمام للنساء والقمصان والقمصان ذات األكمام الطويلة
والسراويل القصيرة والسراويل والسترات ومالبس الرياضيين
وتحديدا :الكنزات المزودة بقلنسوات والكنزات الرياضية
الفضفاضة وسراويل الجري والسراويل الضيقة والقبعات
والطواقي والسترات الواقية من الرياح
_______________________________________
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 90/151087 :
تاريخ االدعاء 01-09-2020 :

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Clothing, namely, t-shirts, tank tops, shirts, longsleeved shirts, shorts, pants, jackets, athletic
apparel, namely, pullover hoodies, sweatshirts,
jogging pants, leggings, hats and caps, and
windbreakers
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90/151087
Claim Date : 2020-09-01
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تاريخ ايداع الطلب :

31/01/2021

اسم طالب التسجيل:

لويس فايتون ماليتير

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فرنسا
شركة اجنبية
 ،2ريو دو بونت-نيوف 75001 ،باريس،
فرنسا

31/01/2021

Date of

LOUIS VUITTON
MALLETIER
: France
Foreign Company

Applicant Name:

2, rue du Pont Neuf, 75001
Paris, France

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176389
25
25
176389

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المالبس والكنزات الصوفية والسترات بدون أكمام والقمصان
والقمصان ذات األكمام القصيرة والسراويل والسترات والبدالت
والمعاطف والمعاطف الواقية من المطر والمعاطف التي ترتدى
فوق المالبس والسترات ذات القلنسوات والتنانير والفساتين
والسراويل القصيرة؛ األرواب النسائية والبيجامات وقمصان
النوم؛ القبعات والطواقي والقبعات الصوفية للرأس والقفازات
(مالبس) وربطات العنق واألحزمة (مالبس) واالحزمة
المصنوعة من الجلد واللفحات والحقائب القماشية واللفحات
والشاالت والجوارب النسائية الطويلة والجوارب والمالبس
الضيقة وحماالت السراويل واألوشحة؛ المالبس الداخلية وقطع
المالبس الداخلية النسائية؛ ثياب السباحة؛ االحذية والشباشب
والجزم والجزم ذات الكعوب.
______________________________________
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء 4671805 :
تاريخ االدعاء 03-08-2020 :

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Clothing, pullovers, vests, shirts, T-shirts, pants,
jackets, suits, coats, raincoats, overcoats, parkas,
skirts, dresses, shorts; Dressing gowns, pyjamas,
nightshirts; hats, caps, beanies, gloves (clothing),
ties, belts (clothing), leather belts, scarves,
pouches (clothing), scarves, shawls, stockings,
socks, tights, suspenders, stoles; underwear,
lingerie items; Bathing suits; shoes, slippers, boots
and ankle boots.

________________________________________
Priority claim: Claim Country : FR
Claim No : 4671805
Claim Date : 2020-08-03
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

03/02/2021

اسم طالب التسجيل:

فيداريشين انترناشيونال دي فوتبول
اسوسيشن (فيفا)
سويسرا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

فيفا  -ستراسيه  8044 ،20زيورخ،
سويسرا

03/02/2021

Date of

Fédération Internationale de
)Football Association (FIFA
: Switzerland
Foreign Company

Applicant Name:

FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich,
Switzerland

Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176606
25
25
176606

من اجل البضائع/الخدمات التالية

القمصان ،األلبسة المحبوكة ،الجرزيات والبلوفر والقمصان العلوية النصفية،
قمصان النصف كم ،الصدريات ،القمصان التحتية ،الفساتين ،أثواب رياضية،
التنانير ،تنانير رياضية ،المالبس الداخلية ،لباس السباحة والبيكيني (لباس سباحة
من قطعتين) ،التانكيني (لباس سباحة من قطعتين) ،مباذل إستحمام ،الشورتات،
السراويل ،الكنزات الصوفية ،الطاقيات ،القلنسوات ،القبعات ،االوشحة ،أوشحة
الرأس ،أحزمة للبس ،الشاالت ،حواف القبعات ،قلنسوات ذات حواف ،بذات
التحمية ،القمصان المعرقة ،ا لجاكيتات ،الجاكيتات الرياضية ،جاكيتات المدرجات
الرياضية ،السترات الرياضية (باليزر) ،مالبس واقية من المطر ،المعاطف،
البذات الموحدة ،ربطات العنق ،أربطة المعصم ،األساور المضادة للعرق ،أربطة
الرأس ،أشرطة لألصابع ،سوار رياضي من السيليكون ،القفازات ،المآزر،
المر ايل (غير ورقية) ،البيجامات ،ألبسة لعب لألطفال واألطفال الرضع ،مالبس
نوم لألطفال الجوارب والمالبس المحبوكة ،حماالت البنطلونات ،األحزمة،
الحماالت ،الصنادل وصنادل السير ،ألبسة القدم الرياضية وخاصة أحذية للخارج
وأحذية المشي لمسافات طويلة وأحذية لعبة كرة السلة وأحذية للتمارين الرياضية
المتعددة وأحذية لركوب الدراجات وأحذية الرياضات الداخلية وأحذية للعدو
وللمضامير والزحافات (فليب فلوب) وأحذية لعبة كرة القدم (الداخلية
والخارجية) وجزم لعبة كرة القدم وأحذية من القماش الكتاني وأحذية لعبة كرة
المضرب وأحذية الرياضات المدينية وأحذية اإلبحار وأحذية األيروبيك ،مالبس
رياضية وخاصة األلبسة الفوقية الصوفية وبذات الهرولة واأللبسة الرياضية
المحبوكة والسراويل الرياضية الغير رسمية وقمصان البولو والقمصان المعرقة
والسراويل المعرقة وقمصان بطراز قمصان لعبة كرة القدم وقمصان بطراز
قمصان لعبة الركبي والجوارب ولباس السباحة واأللبسة الضيقة ومدفئات
األرجل وبذات حلبات السباق واأللبسة التحتية العملية والقمصان التحتية
وحماالت الصدر وألبسة الراقصين وأربطة المعصم وأربطة الرأس والقفازات
وبذات الثلج وجاكيتات الثلج وسراويل الثلج.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Shirts; knitted garments; jerseys, pullovers, tank-tops; Tshirts; vests; singlets; dresses; sports dresses; skirts; sports
;skirts; underwear; swimwear, bikinis; tankinis; bath robes
;shorts; pants; sweaters; bonnets; caps; hats; scarves
;headscarves; sashes for wear; shawls; visors; peaked caps
;warm-up suits; sweatshirts; jackets; sports jackets
;stadium jackets; blazers; rainwear; coats; uniforms; ties
wristbands; anti-sweat wristbands; headbands; fingerbands; sports bracelet of silicone ; gloves; aprons; bibs
;(not of paper); pyjamas; toddler and infant playwear
;clothing for babies socks and hosiery; suspenders; belts
braces; sandals, thong sandals; athletic footwear, namely
outdoor shoes, hiking shoes, basketball shoes, crosstraining shoes, cycling shoes, indoor sports shoes, running
and track-field shoes, flip-flops, football shoes (indoor
and outdoor), football boots, canvas shoes, tennis shoes,
urban sports shoes, sailing shoes, aerobic shoes; sports
apparel, namely fleece tops, jogging suits, knit sportswear,
sport casual pants, polo-shirts, sweatshirts, sweatpants,
soccer-style shirts, rugby-style shirts, socks, swimwear,
tights and leg warmers, tracksuits, functional underwear,
singlets, bra tops, leotards, wristbands, headbands, gloves,
snow suits, snow jackets, snow pants.
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تاريخ ايداع الطلب :

30/05/2021

اسم طالب التسجيل:

جينيرال موتورز ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

30/05/2021

Date of

GENERAL MOTORS LLC
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

300 Renaissance Center City of
 300رينيسانس سنتر سيتي اوف ديترويت
Detroit State of Michigan
والية ميتشيغان  3000-48265الواليات
48265-3000USA
المتحدة االميركية
- Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176621
25
25
176621

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المالبس ،و تتضمن المريالت والطواقي والمعاطف والقمصان
الرسمي ة والقفازات وقمصان الغولف والقبعات والسترات وربطات
العنق والقمصان القطنية ذات الياقات والمالبس الواقية من المطر
والمعاطف الواقية من المطر واألرواب واللفحات ومالبس النوم
والشباشب وواقيات الشمس والسراويل الرياضية الفضفاضة
والكنزات الرياضية الفضفاضة والكنزات والقمصان ذات األكمام
القصيرة ؛ أغطية الرأس والبسة القدم والقمصان والكنزات والمالبس
الواقية من الرياح والجوارب والمالبس الداخلية وبدالت قيادة
السيارات ومالبس العمل الكاملة بكونها قطعة واحدة والبدالت
والجوارب النسائية الطويلة والجوارب الطويلة والسراويل القصيرة
والقمصان بدون أزرار والمالبس العلوية والبنطلونات العريضة
والبنطلونات والتنانير والفساتين والرداءات والمعاطف المضادة للماء
والبلل والستر بدون أكمام واأللبسة المحبوكة واللفحات التي تلف على
العنق واألرواب النسائية وأرواب االستحمام وألبسة األطفال
واألطفال الرضّع ومريالت لألطفال ومالبس رسمية والمالبس
الرياضية ومالبس األنشطة الرياضية ومالبس االسترخاء ومالبس
النوم والستر الصوفية المحبوكة والسترات بدون أكمام والمناديل
القماشية واألحزمة والقفازات والقفازات بدون أماكن لألصابع
والمالبس الضيقة وألبسة الجينز ومالبس الرقبة وربطات العنق
ومالبس السباحة وعصبات المعاصم وألبسة القدم التي تتض ّمن
األحذية والصنادل والجزمات واألحذية الرياضية الخفيفة.
_____________________________________
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءBR :
رقم االدعاء 921633572 :
تاريخ االدعاء 17-12-2020 :

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Clothing, including, aprons, caps, coats, dress
shirts, gloves, golf shirts, hats, jackets,
neckties, polo shirts, rainwear, raincoats,
robes, scarves, sleep wear, slippers, sun visors,
;sweatpants, sweatshirts, sweaters, t-shirts
headgear, footwear, shirts, jumpers, wind
breakers, socks, underwear, driving suits,
overalls, suits, stockings, hosiery, shorts,
blouses, tops, slacks, trousers, skirts, dresses,
capes, slickers, waistcoats, knitted articles of
clothing, mufflers, dressing gowns, bathrobes,
children's and infants' clothing, bibs, formal
wear, articles of sports clothing, activewear,
leisurewear, sleeping garments, cardigans,
vests, handkerchiefs, belts, gloves, mittens,
tights, jeans, neckwear, ties, swimwear,
wristbands, and footwear including shoes,
sandals, boots, sneakers.

_____________________________________
___Priority claim: Claim Country : BR
Claim No : 921633572
Claim Date : 2020-12-17
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: تاريخ ايداع الطلب

Tulipa Style for Clothes shoes
and Bags Co
: Jordan
Limited Liability Company

شركه موديل توليبا لاللبسة واالحذية
والحقائب
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

38841- 11592 Hasan st building
409 3rd floor amman - jordan

 ش-  القويسمة-  عمان11592 -38841
االمير حسن

38841- 11592 Hasan st building
409 3rd floor amman - jordan

 ش-  القويسمة-  عمان11592 -38841
االمير حسن

25/07/2021

Applicant Name:
Nationality

اعالن الجريدة الرسمية

25/07/2021

Date of

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

clothing shoes

176431

Class

25

25

الصنف

176431

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

المالبس احذية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

06/09/2021

Applicant Name:

Cocojay Fashion ltd
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

شركة كوكوجاي لالزياء
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

 عمان11953 -5401 ليفانت للقانون

5401- 11953 amman
Class

: تاريخ ايداع الطلب

 عبدون- عمان

amman - abdoun

176554

06/09/2021

25

Goods/Services

Boots , Hats , Clothing , dresses , Hosiery , ready
Made Clothing , Skirts , Underwear

________________________________________
Disclaimer : : The registration of this mark does
not give owners the right to use word ( fashion)if
used separately from the mark

25

الصنف

176554

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 مالبس,  مالبس محبوكه,  فساتين,  مالبس,  قبعات, احدية
 تنائير مالبس داخلية, جاهزة

_______________________________________ا
 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق:: لتنازل
) بمعزل عن العالمهfashion ( باستعمال الكلمة
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تاريخ ايداع الطلب :

11/01/2021

اسم طالب التسجيل:

تارجيت براندز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

11/01/2021

Date of

Target Brands, Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

1000 Nicollet Mall,
 1000نيكوليت مول ،مينيابوليس ،مينيسوتا
Minneapolis, Minnesota 55403,
 ،55403الواليات المتحدة األمريكية
USA
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176518
26
26
176518

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

KINDFULL
من اجل البضائع/ال خدمات التالية

إكسسوارات (ملحقات) أطواق الحيوانات األليفة وبالتحديد الحلي
الصغيرة.
_______________________________________
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 90/160,947 :
تاريخ االدعاء 04-09-2020 :

Goods/Services

Pet collar accessories, namely, charms.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90/160,947
Claim Date : 2020-09-04

175

تاريخ ايداع الطلب :

30/05/2021

اسم طالب التسجيل:

جينيرال موترز ال ال سي
امريكا

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

30/05/2021

Date of

GENERAL MOTORS LLC
: United States

Applicant Name:

300 Renaissance Center, City
 300رينيسانس سنتر ،سيتي اوف
of Detroit, State of Michigan
ديترويت ،والية ميتشيغان 3000-48265
48265-3000
- Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176612
26
26
176612

من اجل البضائع/الخدمات التالي ة

أبازيم األحزمة غير المصنوعة من معادن ثمينة لأللبسة
وشارات ليتم ارتداؤها ليست من معادن ثمينة.
_______________________________________
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءBR :
رقم االدعاء 921636342 :
تاريخ االدعاء 17-12-2020 :

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Belt buckles not of precious metal for clothing,
badges to be worn, not of precious metal.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : BR
Claim No : 921636342
Claim Date : 2020-12-17

176

تاريخ ايداع الطلب :

30/05/2021

اسم طالب التسجيل:

جينيرال موترز ال ال سي
امريكا

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

30/05/2021

Date of

GENERAL MOTORS LLC
: United States

Applicant Name:

300 Renaissance Center, City
 300رينيسانس سنتر ،سيتي اوف
of Detroit, State of Michigan
ديترويت ،والية ميتشيغان 3000-48265
48265-3000
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه - 840553
Property 840553- 11184
11184عمان /الشميساني /شارع األمير
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176660
27
27
176660

من اجل البضائع/الخدمات التالية

حصائر األرضيات وسجاد للمركبات وأغطية األرضيات بما في
ذلك الحصائر والبسط.
______________________________________
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءBR :
رقم االدعاء 921636369 :
تاريخ االدعاء 17-12-2020 :

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Floor mats, carpeting for vehicles, floor coverings
including mats and rugs.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : BR
Claim No : 921636369
Claim Date : 2020-12-17
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تاريخ ايداع الطلب :

02/11/2020

اسم طالب التسجيل:

بوكونوبي اسوسيتس
امريكا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

02/11/2020

Date of

Pokonobe Associates
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

3435 Ocean Park Blvd, #107 3435اوشين بارك بوليفارد ،رقم -107
75, Santa Monica, CA 90405,
 ،75سانتا مونيكا ،سي إيه ،90405
U.S.A.
الواليات المتحدة األمريكية
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176609
28
28
176609

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

JENGA
من اجل البضائع/الخدمات التالية

األلعاب وألعاب البناء وألعاب الكلمات (لعبة تتضمن صنع
الكلمات أو تخمينها أو اختيارها) واأللعاب للخارج وألعاب
التراص وألعاب لوحية وألعاب الورق وألعاب األلغاز والدمى
وأدوات اللعب وبالتحديد أحجية الصور المقطوعة وأوراق
اللعب وكرات لأللعاب وعدة ألعاب الكمبيوتر وبالتحديد وحدات
لوحات مفاتيح ألجهزة ألعاب الكمبيوتر وأدوات التحكم بأجهزة
ألعاب الكمبيوتر وآالت ألعاب القمار وآالت ألعاب الحظ وآالت
البنغو ومحطات ألعاب اليانصيب الفيديوية واأللعاب اإللكترونية
المحمولة.
______________________________________
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءJM :
رقم االدعاء 080356 :
تاريخ االدعاء 07-05-2020 :

Goods/Services

Games, building games, parlor games, outdoor
games, stacking games, board games, card games,
puzzle games, toys, playthings, namely, jigsaw
puzzles, playing cards and balls for games,
computer games apparatus, namely, computer
game consoles, controller for game consoles,
gaming machines, slot machines, bingo machines
and video lottery terminals, handheld electronic
games.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : JM
Claim No : 080356
Claim Date : 2020-05-07
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تاريخ ايداع الطلب :

25/02/2021

اسم طالب التسجيل:

هيثم محمد عبد الحميد هزاع

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
فرد
عمان ،األردن

25/02/2021

Date of

Haitham Mohammad Abed
Alhameed Haza
: Jordan
INDIVIDUAL

Applicant Name:

Amman, Jordan

Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176443
28
28
176443

من اجل البضائع/الخدمات التالية

كرات للعب ،بالونات اللعب ،األحصنة الهزازة ،األلعاب ،قوالب
بناء [ألعاب] ،النرد ،لعبة الدومينو ،ألعاب شطرنج ،مسدسات
لعب ،ألعاب المقالب (ألعاب مبتكرة) ،ألعاب الردهات ،ألعاب
منزلية ،األلعاب ،دمى متحركة ،دمى متحركة بالسالسل ،الدمى
على شكل إنسان ،أقنعة مسرحية ،أقنعة المهرجانات ،ألعاب
نماذج المركبات المصغرة ،أدوات ألعاب خفة اليد ،ألعاب النرد
[الزهر] ،أجهزة األلعاب ،الدمى على شكل دببة ،األلعاب
اللوحية ،أجهزة ركوب في المعارض ،أقراص طائرة [ألعاب]،
لعب حداوي الخيل ،لعبة تجميع قطع الرموز واألشكال
(مهجونغ) ،األلعاب القماشية المحشوة ،ألعاب المركبات المشغلة
عن بعد ،ورق اللعب ،ألعاب المحشوة ،نماذج األلعاب ،الدمى
على شكل شخصيات ،األثقال ،األقنعة (دمى) ،الدمى الخشبية
الملونة متفاوتة األحجام ،دمى الرجال اآلليين ،الدراجات ثالثية
العجالت لألطفال (ألعاب).

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Balls for games; play balloons; rocking horses
toys; building blocks [toys]; dice; dominoes; chess
;]games; toy pistols; practical jokes [novelties
;parlour games; parlor games; games; puppets
marionettes; dolls; theatrical masks; carnival
;masks; scale model vehicles; conjuring apparatus
backgammon games; apparatus for games; teddy
;bears; board games; fairground ride apparatus
;flying discs [toys]; horseshoe games; mah-jong
plush toys; remote-controlled toy vehicles; playing
cards; stuffed toys; toy models; toy figures; dumbbells; masks [playthings]; matryoshka dolls; toy
robots; tricycles for infants [toys].
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تاريخ ايداع الطلب :

30/05/2021

اسم طالب التسجيل:

جينيرال موتورز ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

30/05/2021

Date of

GENERAL MOTORS LLC
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

300 Renaissance Center, City
 300رينيسانس سنتر ،سيتي اوف
of Detroit State of Michigan
ديترويت ،والية ميتشيغان 3000-48265
48265-3000 USA
الواليات المتحدة االميركية
- Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176622
28
28
176622

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

األلعاب والدمى وأدوات اللعب والمعدات الرياضية واأللعاب التي على شكل مركبات
واأللعاب التي على شكل دراجات هوائية وألعاب الدراجات الهوائية الكهربائية؛
مضارب الغولف وكرات الغولف وحقائب رياضة الغولف وحقائب مضارب الغولف
وقفازات لعبة الغولف وركائز لكرات الغولف واألدوات الخاصة بحفر الغولف
واأللعاب والدمى وأدوات اللعب والمعدات الرياضية في هذه الفئة؛ القفازات الرياضية
وأجهزة وأدوات التمارين الرياضية والتدريب البدني؛ ألعاب التنمية المشمولة في هذه
الفئة؛ حصائر ممارسة األلعاب؛ األحصنة الهزازة؛ األلعاب التي على شكل سيارات
والسيارات الصغيرة وسيارات السباق وقطعها؛ أحاجي الصور المتقطعة؛ الحقائب
المخصصة والمهيأة للمعدات الرياضية وألعاب المركبات التي تعمل بأجهزة التحكم
عن بعد العاملة بالبطاريات وألعاب السيارات التي تعمل باالحتكاك ومجموعات ألعاب
الهوايات والحرف؛ األلعاب اللوحية وألعاب الحاسوب المحمولة باليد؛ البالونات
والدمى واأللعاب القماشية المحشوة وألعاب الدوامات وأقنعة اللعب واأللعاب اللوحية
وألعاب قطع البناء وبيوت الدمى والزالجات الدوارة وألواح التزلج وزالجات الجليد
وألواح التزلج على األمواج وزعانف السباحة واألراجيح؛ سالسل وشبكات للبضائع
الرياضية واأللعاب والمضارب؛ مضارب للعب التنس واالسكواش وكرة المضرب؛
معدات الرماية والمعدات المتعلقة بالمالعب والمضمار؛ الكرات والقفازات واللبادات
والمضارب والعصي والنوادي والمؤشرات والمحمالت ،جميعها مستخدمة فيما يتعلق
باأللعاب الرياضية؛ واقي ات الجسم وواقيات للركب وواقيات للمعصم ،جميعها من أجل
كل أنواع اللعب؛ أدوات تسلق الجبال والرماية والتسييج والجمباز والمالكمة؛ القضبان
ومعدات التمرين التي تعمل آلياً؛ القضبان والبطانات والخطافات والطعوم والعوامات
والقضبان والبكرات ،كلها ألغراض الصيد؛ الزالجات وعصي التزلج؛ ورق اللعب
وااللعاب االلكترونية.

Games, toys, playthings, and sporting equipment, toy vehicles, toy
bicycles, toy electric bicycles; golf clubs, golf balls, golf bags, golf
club bags, golf gloves, golf tees, divot repair tool, games, toys,
playthings and sporting equipment in this class; sports gloves,
exercise and physical training apparatus and articles; play
development toys in this class; play mats; rocking horses; toy cars,
model cars and slot cars and parts thereof; jigsaw puzzles; bags
adapted for sporting equipment, battery operated remote controlled
toy vehicles, friction powered toy vehicles and toy model hobby
craft kits; board games, handheld computer games; balloons, dolls,
plush toys, spinning tops, toy masks, board games, toy building
blocks, dollhouses, roller skates and skateboards, ice skates,
surfboards, swimming flippers, swings; strings and nets for sporting
goods, games and rackets; rackets for playing tennis, squash,
paddleball; archery equipment, track and field equipment; balls,
gloves, pads, bats, sticks, clubs, markers and tees, all used for
games of sport; body guards, knee pads, and wrist guards, all for
every kind of play; apparatus for mountain climbing, archery,
fencing, gymnastics and for boxing; bars and mechanically operated
exercise equipment; rods, lines, hooks, baits and lures, floats,
sinkers and reels, all for fishing, skis, poles; playing cards,
electronic games.

_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءBR :
رقم االدعاء 921636393 :
تاريخ االدعاء 17-12-2020 :

________________________________________
Priority claim: Claim Country : BR
Claim No : 921636393
Claim Date : 2020-12-17
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تاريخ ايداع الطلب :

26/09/2021

اسم طالب التسجيل:

خلدون حسني سليم دخل هللا

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية

26/09/2021

Date of

Khaldoun husni salim dakhel
allah
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

اربد دوار العيادات

irbed - aleyadat circle

المحامي علي محمد الطعاني
11953المدينة/الشارع عمان/خلدا

ص.ب- 2919

176668

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

االحصنة الهزاز ة االلعاب األلعاب اللوحية؛ األلعاب القماشية
المحشوة ألعاب فقاقيع الصابون( دمى) ألعاب على شكل
مركبات .ألعاب المركبات المشغلة عن بعد ألعاب المحشوةء
الطائرات بدون طيار (ألعاب)؛ الدراجات ثالثية العجالت
ألطفال أكياس كرات هوائية للعب ألعاب حلقية .أرجوحات.
كرات للعب .بالونات اللعب .الطائرات الورقية؛ ألعاب البناء
لعبة الدومينو .ألعاب شطرنج مسدسات لعب .طاوالت لعبة كرة
القدم المصغرة التي لها مقابض تحريك؛ بيوت الدمى أسرة
الدمى؛ د ُمى متحركة؛ الدمى على شكل إنسانء؛ دراجات الدفع
بالرجل (ألعاب)؛ الدمى على شكل دببة أحاجي الصور
المتقطعة؛ الدمى على شكل شخصيات دمى الرجال اآلليين

P.O.Box2919- 11953 city/street

Amman/lkhalda
28

28

Class

176668

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

rocking horses,toys, board games, plush toys ,
soap bubbles [toys] , toy vehicles , remotecontrolled toy vehicles , stuffed toys , drones
[toys] , tricycles for infants [toys] ,bladders of
balls for games. ring games, swings, balls for
games, play ballons, kites, buiing games,
dominoes, chess games, toy pistols, foosball
tables, dolls' houses, dolls' beds, puppets, dolls,
scooters [toys], teddy bears, jigsaw puzzles, toy
figures, toy robots
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

22/10/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة مذيب موسى حداد واوالده
االردن
ذ.م.م

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الزرقاء ،شارع الشهيد وصفي التل االردن

176419

من اجل البضائع/الخدمات التالية

شيبس البطاطا

Mudieb Haddad &Sons Co.
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

Applicant for
Correspondence

1195- 13110 Zarka, Wasfi Al
Tal St. Jordan
29

29

Class

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Zarka, Wasfi Al Tal St. Jordan

 13110 -1195الزرقاء ،شارع الشهيد
وصفي التل االردن
الصنف

22/10/2019

Date of

176419

Trademark

Goods/Services

POTATO CHIPS
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

01/10/2020

اسم طالب التسجيل:

أنير منجوليا ييلي أندستريال جروب كو ،.ال
تي دي.
الصين
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

01/10/2020

Inner Mongolia Yili Industrial
Group Co., Ltd.

Applicant Name:
Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
No.1, Jinshan Road,

Jinshan
نمبر  ،1جينشان رود ،جينشان ديفلوبمنت
Development Zone, Hohhot,
زون ،هوههوت ،جمهورية الصين الشعبية
P.R. China
& Nader Jamil Qumsieh (NJQ
نادر جميل قمصية ص.ب11814 -142025
ASSOCIATES) P.O.Box142025 258شارع الملك عبدهللا الثاني ،عمان
11814 258 King Abdullah II
Street, Amman
Class
الصنف
176455
29
29
176455

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Meat; Seaweed extracts for food; Fish, not live
اللحم؛ مستخلصات األعشاب البحرية للغذاء؛ السمك الغير حي؛
Fruits, tinned; Fruit, preserved; Snacks, mainly of
الفواكه المعلبة؛ الفواكه المحفوظة؛ وجبات خفيفة اساسها من
fruits or vegetables; Processed areca; Vegetables,
الفواكه أو الخضار؛ األريقة المعالجة؛ الخضروات المحفوظة؛
;]preserved; Eggs; Butter; Cream [dairy products
البيض؛ زبدة؛ قشدة [منتجات ألبان]؛ الحليب؛ منتجات الحليب؛
;Milk; Milk products; Yoghurt; Whipped cream
لبن رائب [زبادي]؛ كريمة مخفوقة؛ حليب مجفف؛ مشروبات
Powdered milk; Milk beverages, milk
الحليب ،مشروبات الحليب [يكون الحليب هو السائد فيها]؛ حليب
;predominating; Soya milk; Milk shakes; Milk tea
الصويا؛ مخفوق الحليب؛ حليب الشاي؛ حليب اللوز؛ مشروبات
;Almond milk; Almond milk-based beverages
اساسها حليب اللوز؛ حليب الصويا؛ سميتانا [قشدة مح ّمضة]؛
Soyabean milk; Smetana [sour cream]; Peanut
حليب الفول السوداني؛ مشروبات اساسها حليب الفول السوداني؛
مسحوق حليب الصويا؛ حليب فول الصويا المركز؛ حليب جوز
milk; Peanut milk-based beverages; Soya milk
;powder; Condensed soybean milk; Coconut milk
الهند؛ مشروبات اساسها حليب جوز الهند؛ حليب األرز؛ جبنه؛
دهون صالحة لألكل؛ جيلي الفاكهة؛ بندق محضر؛ فطر مجفف ;Coconut milk-based beverages; Rice milk; Cheese
Edible fats; Fruit jellies; Nuts, prepared; Dried
صالح لألكل؛ منتجات التوفو (فول صويا م ّخمر)؛ أكياس جلدية
أنبوبية لصنع السجق؛ مسحوق حليب الماعز؛ جبنة طازجة؛
edible mushrooms; Tofu products (bean curd
;products); Sausage casings, natural or artificial
حليب الماعز؛ مشروبات لبن رائب الزبادي؛ حليب مح ّمض؛
حليب صلب اللبن؛ مخيض اللبن؛ خميرة الحليب؛ زبادي صلب
;Goat milk powder; Fresh cheese; Goat milk
;Yoghurt beverages; Soured milk; Solid milk
اللبن؛ مشروبات الحليب التي تحتوي على الفاكهة ؛ بدائل
الحليب؛ مشروبات حمض الالكتيك.
Buttermilk; Fermented milk; Solid yoghurt; Milk
beverages containing fruit; Milk substitutes; Lactic
acid drinks.
________________________________________
______________________________________
Priority claim: Claim Country : CN
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCN :
Claim No : 47827262
رقم االدعاء 47827262 :
Claim Date : 2020-07-06
تاريخ االدعاء 06-07-2020 :
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

30/11/2020

اسم طالب التسجيل:

ايه يو اف ايجيبت لصناعة وتوزيع
المكسرات.
مصر
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

30/11/2020
a.u.f Egypt.

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Applicant Name:
Nationality

: Egypt
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Villa 97 Golf Heights

فيال  97مرتفعات جولف – القطامية-
– Katameya - New Cairo - 1st
القاهرة الجديدة – اول – القاهرة
Cairo- Egypt
The Right Choice IP
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
P.O.Box841153- 11184 Amman,
ص.ب 11184 -841153عمان  ،ضاحية
الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم Dahiat AL Rashid, Om Omarah ، 59
Street , Building No.59 Ground
الطابق االرضي
floor 59
Class
الصنف
176402
29
29
176402

تمور؛ فواكه مجففة؛ مكسرات محمصة  ،مقرمشات البطاطا .

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Dates; dried fruits; Toasted nuts, Potato crisps
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Date of

09/12/2020

Applicant Name:

sa'di wa'el sa'di abu qatam
: Jordan
FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Goods/Services

tahini sesame seed paste , sesame oil for food

________________________________________
Disclaimer : the registration of this trade mark
does not give owners the exclusive right to use
(A,Q) separately from the mark

: تاريخ ايداع الطلب

سعدي وائل سعدي ابو قطام
االردن
مؤسسة

:اسم طالب التسجيل

ش االوتستراد/حي الفاخوره-الزرقاء

zarqa/hai al fhakhora/autostrad
str
al fouad intellectual property
P.O.Box1101- 11910 amman/al
shmesani
Class
176630
29

09/12/2020

11910 -1101ب.الفؤاد للملكيه الفكريه ص
الشميساني/عمان
29

الصنف

176630

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 زيت السمسم للطعام, طحينية عجينة بذور السمسم

______________________________________
ان تسجيل هذه العالمه ال يعطي اصحابها الحق: _التنازل
) بمعزل عن العالمهA,Q( المطلق باستعمال
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

02/02/2021

اسم طالب التسجيل:

بيبسيكو ،انـــك.
امريكا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

02/02/2021

Date of

PepsiCo, Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

700 Anderson Hill Road,
 700اندرسون هيل رود  ،بيرشاس ،
Purchase, New York 10577نيويورك 10577ـ ،1444الواليات المتحدة
1444, USA
االميركية
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176568
29
29
176568

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

ليز معك ألذ
من اجل البضائع/الخدمات التالية

الوجبات الخفيفة والرقائق التي أساسها البطاطا؛ الوجبات الخفيفة
والرقائق التي أساسها الخضار؛ الوجبات الخفيفة الجاهزة لألكل
التي تتكون بشكل أساسي من البطاطا والرقائق والمكسرات
و ُمنت َجات البندق والبذور والخضار والخلطات المكونة منها؛ بما
في ذلك رقائق البطاطا ومقرمشات البطاطا ورقائق الخضار
ورقائق القلقاس والمقرمشات.

Goods/Services

Potato-based snack foods and chips; vegetable
based snack foods and chips; ready to eat snack
foods consisting primarily of potatoes and chips,
nuts, nut products, seeds, vegetables or
combinations thereof; including potato chips,
potato crisps, vegetable chips, taro chips, crisps
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تاريخ ايداع الطلب :

25/02/2021

اسم طالب التسجيل:

بيبسيكو ،انـــك.
امريكا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

25/02/2021

Date of

PepsiCo, Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

700 Anderson Hill Road,
 700اندرسون هيل رود  ،بيرشاس ،
Purchase, New York 10577نيويورك 10577ـ ،1444الواليات المتحدة
1444, USA
االميركية
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176393
29
29
176393

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Lay’s ... Share the Joy
من اجل البضائع/الخدمات التالية

الوجبات الخفيفة والرقائق التي أساسها البطاطا؛ الوجبات الخفيفة
والرقائق التي أساسها الخضار؛ الوجبات الخفيفة الجاهزة لألكل
التي تتكون بشكل أساسي من البطاطا والرقائق والمكسرات
و ُمنت َجات البندق والبذور والخضار والخلطات المكونة منها؛ بما
في ذلك رقائق البطاطا ومقرمشات البطاطا ورقائق الخضار
ورقائق القلقاس والمقرمشات وصلصات وغموس الوجبات
الخفيفة وخلطات الوجبات الخفيفة.

Goods/Services

Potato-based snack foods and chips; vegetable
based snack foods and chips; ready to eat snack
foods consisting primarily of potatoes and chips,
nuts, nut products, seeds, vegetables or
combinations thereof; including potato chips,
potato crisps, vegetable chips, taro chips, crisps,
snack dips & sauces, snack mixes.
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تاريخ ايداع الطلب :

25/04/2021

اسم طالب التسجيل :

فادي أكزم
هاني أكزم
كندا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

مركز اسكو  ،الدور العاشر  ،شارع ساسين
رقم  ، 76األشرفية  ،بيروت 5404-2063
 ،لبنان
مركز اسكو  ،الدور العاشر  ،شارع ساسين
رقم  ، 76األشرفية  ،بيروت 5404-2063
 ،لبنان

176608

من اجل ال بضائع/الخدمات التالية

منتجات األلبان وبدائل األلبان ؛ الحليب ،ومنتجات الحليب
وبدائل الحليب؛ القشدة وبدائل القشدة؛ زيوت و دهون صالحة
لألكل؛ السمن؛ زبد ة؛ مشروبات اساسها اللبن؛ مشتقات اساسها
اللبن؛ حلويات الحليب والقشدة؛ لبن رائب (زبادي) ؛ الحلويات
والمشروبات اساسها اللبن الرائب؛ الجبنة؛ مشتقات الجبنة؛
االطعمة الخفيفة اساسها الجبنة.
_______________________________________
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEM :
رقم االدعاء 018325530 :
تاريخ االدعاء 23-10-2020 :
______________________________________
_اشتراطات خاصة :العالمة محددة باأللوان البني غامق والبني
والبيج ،وبتدريج اللون البيج كما هو مودع لدى مسجل العالمات
التجارية.

Fadi Akzam
Hani Akzam
: Canada
Foreign Company

Applicant Name:

Asco Center, 10th Floor,
Sassine Street No. 76,
Ashrafieh, Beirut 2063-5404,
Lebanon
Asco Center, 10th Floor,
Sassine Street No. 76,
Ashrafieh, Beirut 2063-5404,
Lebanon
P.O.Box930093- 11193 amman

ص.ب 11193 -930093عمان
الصنف

25/04/2021

Date of

29

29

Class

176608

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Dairy products and dairy substitutes; milk, milk
products and milk substitutes; cream and cream
substitutes; edible oils and fats; ghee; butter; dairybased beverages; dairy-based spreads; milk-and
cream-based desserts; yoghurt; yoghurt-based
;desserts and drinks; cheese; cheese spreads
cheese-based snack foods.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EM
Claim No : 018325530
Claim Date : 2020-10-23
________________________________________
Special condition : Claiming the colors dark
brown, brown and beige, and the color beige
gradation as filed with the Trade Marks Registrar.
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تاريخ ايداع الطلب :

27/05/2021

اسم طالب التسجيل:

شمس الصحراء

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية
للصناعه(مناطق حرة)

االردن
مناطق حرة
عمان 1118-20036
علي عبدالعزيز سليمان
1111
176713

27/05/2021

Date of

Desert Sun Industry (Free
)Zones
: Jordan
Free zones

Applicant Name:

Amman 20036-1118
السعود - 11111

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مشروبا ت الحليب ،التي يسود فيها الحليب  ,الحليب  ,مخفوق
الحليب  ,زيت الذرة للطعام  ,منتجات حليب  ,السمن النباتي ,
رب البندوره  ,رقائق فواكه  ,مربى فواكه  ,الحليب المكثف ,
طحينية عجينة بذور السمسم  ,معجون الطماطم  ,البيض* ,
زيت زيتون للطعام  ,حليب البودرة*  ,رب البندوره  ,هالم
(جلي)الفواكه  ,عصير البندورة للطبخ  ,بدائل الحليب  ,جيالتين
(هالم)للطعام  ,بيض مسحوق ,

ALI ABDALAZIZ
SOULIMAN ALSOUD 111111111
Class
176713
29
29

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

milk beverages, milk predominating , milk , milk
shakes , corn oil for food , milk products ,
margarine , tomato paste , fruit chips , marmalade ,
condensed milk , tahini sesame seed paste , tomato
*pur?e , eggs* , olive oil for food , powdered milk
, tomato paste , fruit jellies , tomato juice for
cooking , milk substitutes , gelatine* , powdered
eggs ,
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

27/05/2021

اسم طالب التسجيل:

شمس الصحراء للصناعه

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مناطق حرة
عمان 1118-20036
علي عبدالعزيز سليمان
1111
176694

من اجل ال بضائع/الخدمات التالية

27/05/2021

Date of

Desert Sun Industry (Free
)Zones
: Jordan
FREE ZONES

Applicant Name:

Amman 20036-1118
السعود - 11111

الصنف

لحوم وأسماك ودواجن ولحوم الصيد؛ ُخالصـات لحـوم؛ فواكـه
وخـضراوات محفوظة ومجمدة و ُمجففة ومطبوخة؛ هُالم
ومربيات وفواكة مطبوخـة بالـسكر؛ بيض وحليب ومنتجات
ألبان؛ زيوت ودهون صالحة لألكل.

ALI ABDALAZIZ
SOULIMAN ALSOUD 111111111
Class
176694
29
29

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Meat, fish, poultry and game, meat extracts,
preserved, frozen, dried and cooked fruits, and
vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and
milk products, edible oils and fats.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

14/06/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة مذيب حداد واوالده( ذ.م.م)
االردن
ذ.م.م

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الزرقاء ،شارع الشهيد وصفي التل االردن

176418

من اجل البضائع/الخدمات التالية

شيبس البطاطا

_______________________________________
التنازل  ::ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق
باستعمال الكلمة (وافل كت ) بمعزل عن العالمه

Mudieb Haddad &Sons Co
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

Zarka, Wasfi Al Tal St. Jordan

 11953 -1195الزرقاء ،شارع الشهيد
وصفي التل االردن
الصنف

14/06/2021

Date of

1195- 11953 Zarka, Wasfi Al
Tal St. Jordan
29

29

Class

176418

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Botato chips

________________________________________
Disclaimer : : The registration of this mark does
not give owners the right to use word (WAFFLE
CUT)if used separately from the mark
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

28/06/2021

اسم طالب التسجيل:

ابراهيم حسين عبد الرحمن حمادنه

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية
عمان  -شفا بدران

IBRAHIM HUSIEN ABED
AL RAHMAN HAMADNEH
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

Amman - shafa badran

 11181 - 2340عمان الرابية -ش الشريف
ناصر
176413

28/06/2021

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

زيوت نباتيه ,مربيات ,مخلالت ,خضار محفوظه ,لحوم معلبه,
سردين ,تونه ,اسماك ,دواجن ,الحليب االجبان اللبنة اللبن
الرايب القشطة الزبدة .الجميد البيض طحينة شيبس البطاطا
تمور مكسرات محضرة زبيب فواكه محفوظة فواكه مغطاه
بالسكر وفواكه معلبة

2340- 11181 amman -al rabiya
29

29

Class

176413

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

vegetable oils,jams, pickles, preserved
vegetables,canned meats, sardines, tuna,
fish,poultry ,milk cheese labneh curd cream butter
jameed,eggs.tahina,potato chips,dates, prepared
nuts, raisins preserved fruits,crystallized fruits and
candy fruits
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تاريخ ايداع الطلب :

01/07/2021

اسم طالب التسجيل:

سمور فايز سمور الجعبري
االردن
مؤسسة فردية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

عمان  -ضاحية الياسمين

176536

samour fayiz samour aljabari
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

amman - dahiyat al yasmeen

 11193 -930186عمان  -ضاحية
الياسمين

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تمور

اعالن الجريدة الرسمية

01/07/2021

Date of

الصنف

 930186- 11193 ammandahiyat al yasmeen
29

29

Class

176536

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

dates
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

06/07/2021

Applicant Name:

Shaher Ali saleh Othman
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

شاهر علي صالح عثمان
االردن
مؤسسة فردية

:اسم طالب التسجيل

 عمان11118 -7750

7750- 11118 amman
Class

: تاريخ ايداع الطلب

 عمان11118 -7750عمان

7750- 11118 amman

176458

06/07/2021

29

Goods/Services

potato chips

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trade mark
does not give its owners the exclusive right to use
(the general graphic and general descriptive
words) apart from the trademark

29

الصنف

176458

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

رقائق البطاطس

______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الخق: _التنازل
المطلق باستعمال (الرسم العام والكلمات العامة والوصفية
)بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

06/07/2021

Applicant Name:

Shaher Ali saleh Othman
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

شاهر علي صالح عثمان
االردن
مؤسسة فردية

:اسم طالب التسجيل

 عمان11118 -7750

7750- 11118 amman
Class

: تاريخ ايداع الطلب

 عمان11118 -7750

7750- 11118 amman

176457

06/07/2021

29

Goods/Services

potato chips

________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give owners the right to use the general and
descriptive words and general drawing separately
from the mark

29

الصنف

176457

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

رقائق البطاطس

______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: _التنازل
باستعمال الكلمات العامة والوصفية والرسم العام بمعزل عن
العالمه
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تاريخ ايداع الطلب :

31/08/2021

اسم طالب التسجيل:

زيد نضال فيصل مراد

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة

31/08/2021

Date of

ZAYED NIDAL FAISAL
MURAD
: Jordan
FOUNDATION

Applicant Name:

 11820 -420البلقاء/الغور/الكرامه/قرب
الجندي المجهول

420- 11820 al balqa/al karameh

 11820 -420البلقاء/الغور/الكرامه/قرب
الجندي المجهول

420- 11820 al balqa/al karameh

176659

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

التمور

_______________________________________
التنازل  ::ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق
باستعمال الكلمة (المجدول ) بمعزل عن العالمه

29

29

Class

176659

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

dates

________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
 )if usedالمجدول ( give owners the right to use word
separately from the mark
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

05/12/2021

اسم طالب التسجيل:

صالح محمد عبدالحفيظ مقدادي

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

saleh mohammad abed al
hafez meqdadi
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

اربد/الكورة

عنوان التبليغ

 11953 - 420عمان

رقم العالمة التجارية

176410

من اجل البضائع/الخدمات التالية

شيبس بطاطا

05/12/2021

Date of

irbid - al kora
420- 11953 amman
الصنف

29

29

Class

176410

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

potato chips
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

05/12/2021

اسم طالب التسجيل :

حمزة حسن محمد عبد العزيز

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية

05/12/2021

Date of

hamzeh hasan mohammad
abd alazez
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

اربد  -الرمثا

irbed - al ramtha

ص.ب 11953 -2919اربد
176409

P.O.Box2919- 11953 irbid
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مكسرات محضرة؛ مكسرات منكهة طحينية (عجينة بذور
السمسم المكسرات المبيضة؛ المكسرات المكسوة بالحلوى هالم
(جلي)الفواكه .مكسرات

29

29

Class

176409

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

nuts prepared, flavored nuts,tahini [sesame seed
paste, blanched nuts,candied nuts, fruit jellies,nuts
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Date of

اعالن الجريدة الرسمية

23/01/2022

Applicant Name:

Jordanian Association for
Developing and Improving
Olive Sector
Nationality
: Jordan
Applicant Type
Association
Applicant Career
Applicant Address

irbid – bagdad street

Applicant for
Correspondence

434- irbid – bagdad street

Trademark

Goods/Services

Olive Oil

176598

Class

23/01/2022

: تاريخ ايداع الطلب

الجمعية األردنية لتنمية وقطاع الزيتون

:اسم طالب التسجيل

االردن
جمعية

: جنسية الطالب

اربد – ش بغداد

29

 اربد – ش بغداد-434
29

الصنف

176598

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

زيت الزيتون
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: تاريخ ايداع الطلب

YORUKOGLU SUT VE
URUNLERI SANAYI
TICARET ANONIM
SIRKETI
: Turkey
Foreign Company

يوروكوغلو سوت في يورونليري ساناي
تكاريت انونيم سيركيتي

:اسم طالب التسجيل

ORGANIZE SANAYI
BOLGESI 1. KISIM 2.
CADDE ANTALYA
TURKIYE
142025- 11814 258 KING
abdallah ii street amman jordan
Class
176707
29

يوروكوغلو سوت في يورونليري ساناي
تكاريت انونيم سيركيتي

07/02/2022

Applicant Name:

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

07/02/2022

Date of

تركيا
شركة اجنبية

 شارع الملك258 11814 - 142025
االردن-عبدالثاني عمان
29

Goods/Services

Ajvar [preserved peppers]; Apple purée; Beans; preserved; Black pudding;
Bouillon; Bouillon concentrates; Bouillon (Preparations for making -);
Butter; Butter (Chocolate nut-); Butter (Cocoa-); Butter (Coconut-); Butter
(Peanut-); Buttercream; Cheese; Chips (Fruit-); Chips (Potato-); Chocolate
nut butter; Clams [not live]; Cocoa butter; Coconut butter; Coconut;
desiccated; Coconut fat; Coconut oil; Concentrates (Bouillon-);
Concentrates (Broth-); Corn oil; Cranberry sauce [compote]; Cream [dairy
products]; Cream (Whipped-); Crustaceans [not live]; Dates; Edible fats;
Edible oils; Eggs; Fat-containing mixtures for bread slices;Ferments (Milk---)for for culinary purposes; Flakes (Potato-); Fruit pulp; Fruit salads; Fruit;
stewed;Fruit-based snack food; Fruits (Crystallized -); Fruits (Frosted-);
Fruits; tinned [canned (Am.)]; Game [dead];Garlic(Preserved---); Gelatine;
Hummus [chickpea paste]; Jams; Jellies for food; Juices (Vegetable -) for
cooking. Kefir [milk beverage]; Margarine; Marmalade; Meat; Meat
extracts; Meat; preserved; Meat; tinned [canned (Am.)]; Meats (Salted-);
Milk; Milk(Albumin----) Milk beverages [milk predominating]; Milk
products; Milk shakes;Mousses(Vegetable -); Mushrooms; preserved; Nuts;
prepared; Olive oil for food; Olives; preserved; Onions; preserved; Palm oil
for food; Peanut butter; Peanuts; processed; Peas; preserved; Pickles; Pollen
prepared as foodstuff; Potato chips; Potato crisps; Potato flakes; Potato
fritters; Poultry; not live; Powdered eggs; Prawns [not live]; Protein milk;
Pudding (Black-) [blood sausage]; Salads (Fruit-); Salads (Vegetable-);
Sausages; Sausages in batter;Snack food (Fruit-based---); Soup
(Preparations for making -); Soup preparations (Vegetable-); Soups; Soya
beans; preserved; for food; Soya milk [milk substitute]; Sunflower oil for
food; Tahini [sesame seed paste]; Tomato juice for cooking; Tomato purée;
Vegetable juices for cooking; Vegetable salads; Vegetable soup
preparations; Vegetables, cooked; Vegetables, dried; Vegetables, preserved;
Vegetables, tinned [canned (Am.)]; Whipped cream; White of eggs;
Yoghurt; Yogurt; Yolk eggs.

الصنف

176707

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

سجق من، بقول محفوظة،هريس تفاح،)مخلل الفلفل الحار (فلفل محفوظ
 مستحضرات إلعداد،مركزات مرق اللحم، مرق لحم،لحم الخنزير والدم
،زبدة جوز الهند، زبدة الكاكاو، زبدة لب الشوكوالتة، زبدة،مرق اللحم
، رقائق بطاطا، رقائق فواكه،جبنة، كريمة الزبدة،زبدة الفول السوداني
 زبدة جوز، زبدة الكاكاو،] حلزون صدفي [غير حي،زب دة لب الشوكوالتة
 مركزات مرق، زيت جوز الهند، دهن جوز الهند، جوز هند مجفف،الهند
 توت بري مطبوخ [فواكه مطبوخة، زيت ذرة، مركزات مرق اللحم،اللحم
،] قشريات [غير حية، قشدة مخفوقة،] قشدة [منتجات ألبان،]بالسكر
 مخاليط تحتوي، بيض، زيوت صالحة لألكل، دهون صالحة لآلكل،تمور
، رقائق بطاطا،خميرة الحليب ألغراض الطهو،على دهن لشرائح الخبز
،أطعمة خفيفة أساسها الفواكه، فواكه مطبوخة، سلطة فواكه،لب فواكه
ثوم،] لحوم الصيد [ميتة، فواكه معلبة، فواكه مثلجة،فواكه مغطاة بالسكر
 جَّلي، َمربيات،] حمص [عجينة الحمص، جيالتين (هالم) للطعام،محفوظ
،] كفير [مشروب من الحليب، عصير خضروات للطبخ،(هُالم) للطعام
، لحم معلب، لحم محفوظ، خالصات لحم، لحوم، مربى فواكه،سمن نباتي
 مشروبات الحليب [يكون الحليب هو،لبن البوميني، حليب،لحوم مملحة
 فطر،موسية الخضار،مخفوق الحليب، منتجات الحليب،]السائد فيها
، بصل محفوظ، زيتون محفوظ، زيت زيتون للطعام،بندق محضر،محفوظ
 بازالء، فول سوداني ُمعالج، زبدة فول سوداني،زيت نخيل للطعام
 رقائق، رقائق بطاطا، غبار طلع معد كمادة غذائية، مخلالت،محفوظة
 بيض، لحوم دواجن غير حية، فطائر بطاطا مقلية، رقائق بطاطا،بطاطا
سجق من لحم، بروتين لإلستهالك البشري،] قريدس [غير حي،مسحوق
 عجينة، سجق، سلطة خضروات، سلطة فواكه،الخنزير والدم
، مستحضرات إلعداد الشوربة،أطعمة خفيفة أساسها الفواكه،سجق
 فول صويا محفوظ، شوربات،مستحضرات شوربة الخضروات
 طحينة، زيت عباد الشمس للطعام،)حليب الصوي ا (بديل الحليب،للطعام
 عصير، معجون بندورة، عصير بندورة للطبخ،][عجينة بذور السمسم
، مستحضرات شوربة الخضروات، سلطة خضروات،خضروات للطبخ
 خضروات، خضروات محفوظة، خضروات مجففة،خضروات مطبوخة
 لبن رائب،) لبن رائب (زبادي،بياض بيض، قشدة مخفوقة،معلبة
. صفار بيض،)(زبادي
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

22/10/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة مذيب موسى حداد واوالده
االردن
ذ.م.م

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الزرقاء ،شارع الشهيد وصفي التل االردن

176420

من اجل البضائع/الخدمات التالية

شيبس االذرة

Mudieb Haddad &Sons Co.
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

Zarka, Wasfi Al Tal St. Jordan

 13110 -1195الزرقاء ،شارع الشهيد
وصفي التل االردن
الصنف

22/10/2019

Date of

1195- 13110 Zarka, Wasfi Al
Tal St. Jordan
30

30

Class

176420

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

CORN CHIPS
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

09/07/2020

اسم طالب التسجيل:

الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ.م.م

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

09/07/2020

Date of

International Foodstuffs Co.
LLC
: United Arab Emirates
Foreign Company

Applicant Name:

Al-Wahda Street, Industrial
شارع الوحدة ،المنطقة الصناعية رقم 1
Area No. 1 P.O.BOX 4115
ص.ب  ،4115الشارقة ،االمارات العربية
Sharjah United Arab Emirates
المتحدة
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176591
30
30
176591

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الشوكوالته والحلويات وحلوى الكاندي (الحلويات) وجميع أنواع
البسكويت والكيك والمعكرونة (الباستا) والمعكرونة والنودلز
(معكرونة رفيعة) والنودلز (معكرونة رفيعة) سريعة التحضير
والسباغتي والشعيرية والخميرة وبيكنج باودر(مسحوق الخبيز)
ومكونات الخبيز االخرى وتوابل السلطة والمايونيز والخل
والكاتشب والصوص (التوابل) والعجين الجاهز للطبخ والعجين
المجمد وخبز الطابون المجمد والبوظة والحلويات المجمدة من
غير منتجات الحليب والحلويات المجمدة والحلويات المثلجة
والقهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا والساغو
والقهوة األصطناعية والخبز والمعجنات والدبس والملح
والماستارد (الخردل) والطحين المصنوع من الحبوب والبهارات
وشراب اساسه الطعام وبدائل وجبات سائلة والصلصات
(صلصات مرق اللحم) وشاي األعشاب والعسل والفشار.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits (all
types), cakes, Pasta, Macaroni, Noodles, Instant
Noodles, Spaghetti, Vermicelli, Yeast, Baking
Powder and other Bakery Ingredients, Salad
Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and
Sauces (condiments), ready to cook dough, frozen
dough, frozen parathas, ice creams, non-dairy
frozen desserts, frozen desserts, ice desserts,
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt,
mustard, flour made from cereals, spices, Food
beverages, liquid meal replacements, Gravies,
Herbal tea, Honey, Popcorn.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

12/07/2020

Applicant Name:

PT Indofood Sukses Makmur
TbK
: Indonesia
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

12/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

بيه تي اندوفود سوكسيس ماكمور تي بي كيه

:اسم طالب التسجيل

اندونيسيا
شركة اجنبية

Sudirman Plaza - Indofood
سوديرمان بالزا – اندوفود تاور الطابق
Tower 27th/FI., Jalan
،78-76 .سوديرمان كاف. جاالن جيند،27
Jend.Sudirman Kav.76-78,
 اندونيسيا،جاكرتا سيالتان
Jakarta Selatan, Indonesia
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176391
30
30
176391

Goods/Services

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجي ل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Noodles, pasta, rusks, sauces [condiments],
seasonings, soya sauce, tea, tomato sauce,
vermicelli [noodles], wheat flour

]معكرونة النودلز والمعكرونة والبقسماط والصلصات [توابل
والتوابل للنكهة وصلصة الصويا والشاي وصلصة البندورة
والشعيرية [نودلز] ودقيق القمح

________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in red, blue, white, yellow,
orange, green, brown, silver and black colors
according to the print filed with the application.
________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give the owners the exclusive right to use
the common and descriptive words and the phrase
5 packs in English and Arabic whenever appearing
differently or separately from the mark.

______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون: _اشتراطات خاصة
بااللوان األحمر واألزرق واألبيض واألصفر والبرتقالي
واألخضر والبني والفضي واألسود وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق: _التنازل
 باحرفpacks 5 باستعمال الكلمات العامة والوصفية وعبارة
التينية وعربية عندما تظهر بشكل مختلف أو بمعزل عن
.العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

01/10/2020

اسم طالب التسجيل:

أنير منجوليا ييلي أندستريال جروب كو ،.ال
تي دي.
الصين
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

01/10/2020

Inner Mongolia Yili Industrial
Group Co., Ltd.

من اجل البضائع/الخدمات التالية

_______________________________________
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCN :
رقم االدعاء 47838871 :
تاريخ االدعاء 06-07-2020 :

Applicant Name:
Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
No.1, Jinshan Road,

Jinshan
نمبر  ،1جينشان رود ،جينشان ديفلوبمنت
Development Zone, Hohhot,
زون ،هوههوت ،جمهورية الصين الشعبية
P.R. China
& Nader Jamil Qumsieh (NJQ
نادر جميل قمصية ص.ب11814 -142025
ASSOCIATES) P.O.Box142025 258شارع الملك عبدهللا الثاني ،عمان
11814 258 King Abdullah II
Street, Amman
Class
الصنف
176456
30
30
176456

معجنات؛ خبز؛ مستحضرات لتكثيف الكريمة المخفوقة؛
مطريات لحوم لألغراض المنزلية؛ غلوتين محضر كمواد
غذائية؛ طحين األرز؛ مساحيق لصنع اآليس كريم؛ شربات
(مثلجات)؛ مثلجات الفاكهة الصالحة لألكل؛ حلويات؛ رقائق
الشوفان؛ أرز سريع التحضير؛ مستحضرات الحبوب؛ دقيق
الصويا؛ أرز؛ ساغو؛ طحين للطعام؛ المعكرونة سريعة
التحضير؛ شعيرية األرز؛ أغذية خفيفة قائمة على الحبوب؛
األطعمة الخفيفة القائمة على األرز؛ النشا للطعام؛ ايس كريم؛
مثلجات صالحة لألكل؛ المصاص؛ ملح الطهي؛ خل؛ صلصة
الصويا؛ توابل؛ خردل؛ صلصة السمك؛ خميرة؛ مواد تخمير؛
مستحضرات منكهة للطعام؛ خالصات للمواد الغذائية عدا
الخالصات االثيرية والزيوت العطرية؛ مشروبات الشوكوالتة
بالحليب؛ قهوة؛ كاكاو؛ مشروبات اساسها الشوكوالتة؛
مشروبات اساسها القهوة ؛ شاي؛ مشروبات اساسها الشاي؛
السكر؛ الحلوى؛ حلوى مسحوق الحليب؛ عسل؛ قطر السكر

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Pastries; Bread; Stiffening whipped cream
(Preparations for -); Meat tenderizers, for
;household purposes; Gluten prepared as foodstuff
Rice flour; Powders for making ice cream; Sorbets
;[ices]; Edible fruit ices; Confectionery; Oat flakes
;Instant rice; Cereal preparations; Soya flour; Rice
Sago; Flour for food; Instant noodle; Rice
vermicelli; Cereal-based snack food; Rice-based
snack food; Starch for food; Ice cream; Edible
;ices; Popsicle; Cooking salt; Vinegar; Soya sauce
;Condiments; Mustard; fish sauce; Yeast; Leaven
Aromatic preparations for food; Essences for
foodstuffs, except etheric essences and essential
;oils; Chocolate beverages with milk; Coffee
Cocoa; Chocolate-based beverages; Coffee-based
;beverages; Tea; Tea-based beverages; Sugar
Candy; Milk powder candy; Honey; Golden syrup.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CN
Claim No : 47838871
Claim Date : 2020-07-06
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

30/11/2020

اسم طالب التسجيل:

ايه يو اف ايجيبت لصناعة وتوزيع
المكسرات.
مصر
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

30/11/2020
a.u.f Egypt.

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Applicant Name:
Nationality

: Egypt
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Villa 97 Golf Heights

فيال  97مرتفعات جولف – القطامية-
– Katameya - New Cairo - 1st
القاهرة الجديدة – اول – القاهرة
Cairo- Egypt
The Right Choice IP
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
P.O.Box841153- 11184 Amman,
ص.ب 11184 -841153عمان  ،ضاحية
الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم Dahiat AL Rashid, Om Omarah ، 59
Street , Building No.59 Ground
الطابق االرضي
floor 59
Class
الصنف
176401
30
30
176401

شاي؛ قهوة؛ سحلب؛ البهارات؛ عسل؛ المعجنات الخفيفة .

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Tea; coffee; Sahlab; spices; honey; snacks
;pretzels

205

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

01/12/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الربيع السعودية لألغذية المحدودة

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

سعودية
شركة اجنبية

01/12/2020

Date of

Al Rabie Saudi Foods Co.
Ltd.
: Saudi Arabia
Foreign Company

Applicant Name:

New Industrial City ||, Kharj
المدينة الصناعية الثانية ،طريق الخرج ،ص
St., P.O. Box 42787, Riyadh
ب  42787الرياض  ،11551المملكة
11551, K.S.A.
العربية السعودية
& Nader Jamil Qumsieh (NJQ
نادر جميل قمصية ص.ب11814 -142025
ASSOCIATES) P.O.Box142025 258شارع الملك عبدهللا الثاني ،عمان
11814 258 King Abdullah II
Street, Amman
Class
الصنف
176634
30
30
176634

من اجل البضائع/الخدمات التالية

القهوة وما يقوم مقام القهوة؛ القهوة االصطناعية؛ االرز؛ الشاي؛
الكاكاو؛ الهيل؛ العسل؛ العسل األسود؛ الكعك؛ الخبز؛ الفطائر؛
السكر؛ الطحين؛ البسكويت؛ الشوكوالتة؛ السكاكر؛ الكراميل؛
العلكة؛ البهارات؛ الخل؛ الفلفل؛ الملح؛ الكاتشاب؛ الصلصات؛
الزعتر؛ التوابل؛ بوظة (أيسكريم)؛ الثلج؛ المشروبات الساخنة
والباردة التي أساسها القهوة أو الشاي أو الكاكاو.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Coffee and coffee substitutes; artificial coffee
;rice; tea; cocoa; cardamom; honey; treacle
;cookies; bread; pastry; sugar, flour; biscuits
;chocolate; candies; caramel; chewing gum; spices
;vinegar; pepper; salt; ketchup; sauces; thyme
condiments; ice and ice cream; hot and cold drinks
based on coffee, tea, cocoa.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

03/12/2020

اسم طالب التسجيل:

كومباني ليتير يوروبين

COMPAGNIE LAITIERE
EUROPEENNE
: France
Foreign Company

 50890كوندي  -سور  -فير ،فرنسا

50890 CONDE-SUR-VIRE,
FRANCE

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

فرنسا
شركة اجنبية

03/12/2020

Date of
Applicant Name:

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176394
30
30
176394

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

LESCURE
من اجل البضائع/الخدمات التالية

القهوة والشاي والكاكاو والشوكوالتة ومنتجات الشوكوالتة؛
منتجات الكاكاو؛ القهوة والشاي والكاكاو والمشروبات التي
أساسها الكاكاو؛ السكر واألرز والتابيوكا والساغو والقهوة
االصطناعية؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب،
وتحديدا ً األطعمة المحضرة عن طريق تحميص الحبوب أو
منتجات الحبوب مثل رقائق الذرة واالرز المنفخ؛ الحبوب بشكل
ملفوف أو مفتت أو محبب أو مقطع أو مطحون والخبز
والمعجنات والحلويات ومثلجات صالحة لألكل (بوظة
وشربات)؛ الحلويات التي أساسها القهوة أو الشوكوالتة؛ السميد
والحلويات التي أساسها األرز أو الحبوب؛ الحلويات المحضرة
من حليب الشوكوالتة؛ حلويات المعجنات ،وتحديدا ً الفطائر
والكيكات المنفوشة المشبعة بالشراب وكيكة الفواكه مع الكريمة
المخفوقة؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الصلصات(توابل)؛
البهارات؛ الثلج للمرطبات المنعشة؛ الشطائر والبيتزا؛ أطباق
مطبوخة أساسها األرز والمعكرونة؛ فطائر محالة (بانكيك)؛
الكعك المحلى؛ معجنات نمساوية؛ الكعك؛ البقسماط؛ حلويات
السكر؛ كاسترد البيض.

Goods/Services

Coffee, tea, cocoa, chocolate and chocolate
products; cocoa products; coffee, tea, cocoa and
chocolate-based beverages; sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee; flour and preparations made
from cereals, namely foods prepared by swelling
and roasting cereals or cereal products, e.g. corn
flakes, puffed rice; cereal grains, that are either
rolled, flaked, pearled, sliced or kibbled, bread,
pastry and confectionery, edible ices (ice creams
;and sorbets); coffee or chocolate-based desserts
semolina, rice or cereal-based desserts; chocolate
milk desserts; pastry desserts, particularly
;clafoutis, babas, charlottes; yeast, baking powder
;sauces (condiments); spices; ice for refreshment
sandwiches, pizzas; cooked dishes based on rice
;and pasta; pancakes; cookies; Viennese pastries
cakes; rusks; sugar confectionery; egg custards.
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تاريخ ايداع الطلب :

16/12/2020

اسم طالب التسجيل:

ماكدونالدز كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 110ان .كاربنتر ستريت شيكاغو ،آي ال
 60607الواليات المتحدة االميركية

16/12/2020

Date of

McDonald’s Corporation
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

110 N. Carpenter Street
Chicago, IL 60607 USA

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176487
30
30
176487

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الشطائر القابلة لألكل تحديدا ،شطائر اللحم وشطائر لحم الخنزير
وشطائر السمك وشطائر الدجاج ،والبسكويت والخبز والكعك
والكعك المحلى والشوكوال ،و القهوة والمشروبات التي أساسها
القهوة وبدائل القهوة والشاي والخردل ودقيق الشوفان
والمعجنات والصلصات والتوابل والسكر

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Edible sandwiches, namely, meat sandwiches,
pork sandwiches, fish sandwiches, chicken
sandwiches, biscuits, bread, cakes, cookies,
chocolate, coffee, coffee-based beverages, coffee
substitutes, tea, mustard, oatmeal, pastries, sauces,
seasonings, sugar.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

29/12/2020

اسم طالب التسجيل:

الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ.م.م

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

29/12/2020

Date of

International Foodstuffs Co.
LLC
: United Arab Emirates
Foreign Company

Applicant Name:

Al-Wahda Street, Industrial
شارع الوحدة ،المنطقة الصناعية رقم 1
Area No. 1 P.O.BOX 4115
ص.ب  ،4115الشارقة ،االمارات العربية
Sharjah United Arab Emirates
المتحدة
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176535
30
30
176535

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الشوكوالته والحلويات وحلوى الكاندي (الحلويات) وجميع أنواع
البسكويت والكيك والمعكرونة (الباستا) والمعكرونة والنودلز
(معكرونة رفيعة) والنودلز (معكرونة رفيعة) سريعة التحضير
والسباغتي والشعيرية والخميرة وبيكنج باودر(مسحوق الخبيز)
ومكونات الخبيز االخرى وتوابل السلطة والمايونيز والخل
والكاتشب والصوص (التوابل) والعجين الجاهز للطبخ والعجين
المجمد وخبز الطابون المجمد والبوظة والحلويات المجمدة من
غير منتجات الحليب والحلويات المجمدة والحلويات المثلجة
والقهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا والساغو
والقهوة األصطناعية والخبز والمعجنات والدبس والملح
والماستارد (الخردل) والطحين المصنوع من الحبوب والبهارات
وشراب اساسه الطعام وبدائل وجبات سائلة للشرب اساسها
الحبوب والصلصات (صلصات مرق اللحم) وشاي األعشاب
والعسل والفشار.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits (all
types), cakes, Pasta, Macaroni, Noodles, Instant
Noodles, Spaghetti, Vermicelli, Yeast, Baking
Powder and other Bakery Ingredients, Salad
Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and
Sauces (condiments), ready to cook dough, frozen
dough, frozen parathas, ice creams, non-dairy
frozen desserts, frozen desserts, ice desserts,
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt,
mustard, flour made from cereals, spices., Food
beverages , Cereal-based beverages liquid meal
replacements, Gravies, Herbal tea, Honey,
Popcorn.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

29/12/2020

اسم طالب التسجيل:

سولين سيكوالتا جيدا سانايي في تيكاريت
أنونيم سيركيتي

جنسية الطالب :

تركيا
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

29/12/2020

Date of

SOLEN CIKOLATA GIDA
SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI
: Turkey
Foreign Company

Applicant Name:

4. Organize Sanayi Bolgesi,
 4اورجنايز سانايي بولغيزي 83412 ،نولو
83412 Nolu Cad., No: 4
كاد رقم 4 :سيهيتكاميل -غازيانتيب ،تركيا
Sehitkamil Gaziantep, Turkey
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176581
30
30
176581

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

الكاكاو والمعجنات والحلويات والشوكوالتة والبسكويت
والمقرمشات والبسكويت الهش الرقيق وكعكة الفواكه الصغيرة
والكعك وألواح الحبوب واألغذية الخفيفة التي أساسها الحبوب
والسكاكر والعلكة.

cocoa, pastries, confectionery, chocolates, biscuits,
crackers, wafers, tarts, cakes, cereal bars, cerealbased snack foods, candies, gums.

______________________________________
_التنازل :ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق
باستعمال الكلمة " "Nextعندما تظهر بشكل مختلف أو بمعزل
عن العالمة.

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give the owners the exclusive right to use
the word "Next" whenever appearing differently or
separately from the mark.
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تاريخ ايداع الطلب :

12/01/2021

اسم طالب التسجيل:

أحمد باسل العرجاوي بن زهير

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سوريا
شركة اجنبية
رأس البزورية ،سوق مدحت باشا ،دمشق،
سوريا

12/01/2021

Date of

Ahmad Basel AL Orgawy
Son of Zuher
: Syrian Arab Republic
Foreign Company

Applicant Name:

Ras Al Bzorieh, Medhat Pasha
Market, Damascus, Syria

& Nader Jamil Qumsieh (NJQ
نادر جميل قمصية ص.ب11814 -142025
ASSOCIATES) P.O.Box142025 258شارع الملك عبدهللا الثاني ،عمان
11814 258 King Abdullah II
Street, Amman
Class
الصنف
176411
30
30
176411

من اجل البضائع/الخدمات التالية

القهوة وما يحل محلها ( القهوة االصطناعية ) والهيل والشاي
والكاكاو و السكر والرز والمستحضرات المصنوعة من الحبوب
والحلويات والمثلجات و الفلفل والبهارات والتوابل والزعتر و
الخبز والبسكويت والكعك والشوكوال و السكاكر

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Coffee; artificial coffee; cardamom; tea; sugar
;cocoa; rice; preparations made from cereals
;confectionery; ices; pepper; spices; condiments
thyme; bread; biscuits; cakes; chocolate; candy
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Date of

13/01/2021

Applicant Name:

Mr. Tarek Kudsi Alattar
: Syrian Arab Republic
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Syria – Damascus – Alhalboni
– Near Alhalboni Mosque

13/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

السيد طارق قدسي العطار
سوريا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 قرب مسجد-  الحلبوني-  دمشق- سوريا
الحلبوني

Nader Jamil Qumsieh (NJQ &
11814 -142025ب.نادر جميل قمصية ص
ASSOCIATES) P.O.Box142025 عمان، شارع الملك عبدهللا الثاني258
11814 258 King Abdullah II
Street, Amman
Class
الصنف
176722
30
30
176722

Goods/Services

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Coffee, tea, sugar, rice, confectionery, artificial
coffee, coffee substitute, pastries; yeast, sweets,
honey, treacle, candies, chocolate, Fondants
[confectionery], lollipops, cocoa, salt, condiments,
spices, sauces, them, ice cream, ketchup, biscuit,
Packed flowers and herbs

البن و الشاي و السكر و الرز و الحلويات و مايقوم مقام البن و
البن االصطناعي المعجنات الخميرة و الحلويات و العسل و
الدبس و السكاكر و الشوكوال و الملبس و المصاص الكاكاو و
الملح و التوابل و البهارات و الصلصات و الزعتر و البوظة و
 زهورات و اعشاب معبئة،الكاتشب و البسكويت

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trade mark
does not give owners the exclusive right to use
(detox) separately from the mark.

______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق: _التنازل
) اذا ظهرت بمعزل عن العالمةdetox( المطلق باستعمال
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

02/02/2021

Applicant Name:

McDonald’s Corporation
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

110 N. Carpenter Street,
Chicago, IL 60607 USA

02/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

ماكدونالدز كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 آي ال، شيكاغو، كاربنتر ستريت. ان110
 الواليات المتحدة االميركية،60607

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176571
30
30
176571

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ماك سبايسي
Goods/Services

Edible sandwiches, meat sandwiches, fish
sandwiches and chicken sandwiches.

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give the owners the exclusive right to use
the word " "سبايسيwhenever appearing differently
or separately from the mark.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الشطائر الصالحة لألكل وشطائر اللحم وشطائر السمك وشطائر
.الدجاج

______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق: _التنازل
باستعمال الكلمة سبايسي عندما تظهر بشكل مختلف أو بمعزل
.عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

02/02/2021

Applicant Name:

McDonald’s Corporation
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

110 N. Carpenter Street,
Chicago, IL 60607 USA

02/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

ماكدونالدز كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 آي ال، شيكاغو، كاربنتر ستريت. ان110
 الواليات المتحدة االميركية،60607

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176564
30
30
176564

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

McSpicy
Goods/Services

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Edible sandwiches, meat sandwiches, fish
sandwiches and chicken sandwiches.

الشطائر الصالحة لألكل وشطائر اللحم وشطائر السمك وشطائر
.الدجاج

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give the owners the exclusive right to use
the word "Spicy" whenever appearing differently
or separately from the mark.

_______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال: التنازل
 عندما تظهر بشكل مختلف أو بمعزل عنSpicy الكلمة
.العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

11/02/2021

اسم طالب التسجيل:

باريال جي .اي ار .فراتيلي  -سوسيتيه بير
ازيوني
ايطاليا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

فيا مانتوفا  ،166بارما ،ايطاليا

11/02/2021

Date of
Applicant Name:

 Barilla G. e R. FratelliSocieta' per Azioni

Nationality

Foreign Company
Via Mantova 166, Parma, Italy

: Italy
Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176566
30
30
176566

Applicant for
Correspondence

Trademark

PAPIRI
من اجل البضائع/الخدمات التالية

القهوة؛ الشاي؛ الكاكاو والقهوة الصناعية؛ األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق؛
الخبز؛ المعجنات و الحلويات؛ المثلجات القابلة لألكل؛ السكر؛ العسل؛ قطر
السكر؛ الخميرة؛ مسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل؛ الصلصات (توابل)؛
البهارات؛ المعكرونة؛ الطعام الذي أساسه الشوفان؛ األغذية النشوية؛ نشا
الطعام؛ اليانسون؛ اليانسون النجمي؛ التوابل؛ منكهات للقهوة (منكهات)؛
المنكهات (عدا عن الزيوت العطرية)؛ المنكهات النباتية (عدا عن الزيوت
العطرية) للمشروبات؛ النكهات ،عدا عن الزيوت العطرية ،للكعك؛ دقيق
الشوفان؛ ألواح البروتين ذات نسبة البروتين العالية؛ السوس على شكل
عصي (حلويات)؛ المشروبات التي أساسها الكاكاو؛ المشروبات (التي أساسها
القهوة؛ المشروبات التي أساسها الشوكوال؛ المشروبات التي أساسها الشاي؛
مسحوق الخبيز [بيكربونات الصودا ألغراض الطهو]؛ بسكويت الزبدة؛
حلويات سكرية؛ الخبز الدائري؛ حلوى البودينغ؛ الكاكاو؛ مشروبات الكاكاو
مع الحليب؛ مشروبات القهوة مع الحليب؛ القهوة (غير المحمصة)؛ القرفة
(التوابل)؛ حلوى الكراميل؛ التوابل؛ المقرمشات؛ الكسكس (سميد)؛ الكعكة
اإلسفنجية؛ طحين القمح؛ الدقيق؛ جلي فواكه [حلويات]؛ الثلج؛ مسحوق
الخبيز؛ معكرونة؛ المايونيز؛ البقسماط؛ خبز بدون خميرة؛ فتات الخبز؛
لفائف الخبز؛ عجين أغذية نشوية؛ البيستو (صلصة)؛ البيتزا؛ مستحضرات
الحبوب؛ العجينة المحشوة بالجبنة واللحم؛ ملح الطعام؛ صلصة البندورة؛
صلصة الصويا؛ توابل السلطة؛ الشطائر؛ الفلفل (توابل)؛ دقيق الشوفان؛
السميد؛ عصيدة الذرة المطحونة؛ الوجبات الخفيفة التي أساسها الحبوب؛
األطعمة التي أساسها األرز؛ الشربات (مثلجات)؛ معكرونة السباغيتي
الرفيعة؛ مرق اللحم (صلصات)؛ صلصة معكرونة الباستا؛ معكرونة النودلز؛
كعكة الفواكه الصغيرة؛ الشعيرية؛ الزعفران (توابل)؛ الزنجبيل (بهارات)؛
صلصة الفاكهة.

_______________________________________االدعاء بحق
االولوية :بلد االدعاءBX :
رقم االدعاء 1428610 :
تاريخ االدعاء 04-11-2020 :

Goods/Services

Coffee; Tea; Cocoa and artificial coffee; Rice; Tapioca and
;sago; Flour; Bread; Pastry and confectionery; Edible ices
;Sugar; Honey; Golden syrup; Yeast; backing-powder; Salt
Mustard; Vinegar; Sauce (condiments); Spices; Pasta; Oat;based food; Farinaceous foods; Starch for food; Aniseed
;]Star aniseed; Seasonings; Coffee flavorings [flavourings
Flavourings (other than essential oils); Plant flavourings
(other than essential oils) for beverages; Flavourings, other
than essential oils, for cakes; Oatmeal; Highprotein cereal
bars; Stick liquorice (confectionery); Cocoa-based
beverages; Beverages (coffee-based); Beverages (Chocolatebased); Tea-based beverages; Baking soda [bicarbonate of
;soda for cooking purposes]; Petit-beurre biscuits
Sweetmeats [candy]; Buns; Puddings; Cocoa; Cocoa
beverages with milk; Coffee beverages with milk; Coffee
;(Unroasted); Cinnamon (spice); Caramels; Condiments
;Crackers; Couscous (semolina); Sponge cake; Wheat flour
;Flour; Fruit jellies [confectionery]; Ice; Baking powder
;Macaroni; Mayonnaise; Rusks; Unleavened bread
Breadcrumbs; Bread rolls; Farinaceous food pastes; Pesto
;(sauce); Pizza; Cereal preparations; Ravioli; Table salt
;Tomato sauce; Soya sauce; Dressings for salad; Sandwiches
;Peppers (seasonings); Oatmeal; Semolina; Hominy grits
Cereal-based snack food; Rice-based snack food; Sorbets
;(ices); Spaghetti; Meat gravies (sauces); Pasta sauce
;)Noodles; Tarts; Vermicelli (noodles); Saffron (seasoning
Ginger (spice); Fruit sauce.
________________________________________Priority
claim: Claim Country : BX
Claim No : 1428610
Claim Date : 2020-11-04
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

15/02/2021

Applicant Name:

Mohammed AL Hamwi Bin
Bilal
: Syrian Arab Republic
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Syria, Reef Damascus, Qudsya,
Ahdath

15/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

محمد الحموي بن بالل

:اسم طالب التسجيل

سوريا
شركة اجنبية
 احداث، قدسيا، ريف دمشق،سوريا

Nader Jamil Qumsieh (NJQ &
11814 -142025ب.نادر جميل قمصية ص
ASSOCIATES) P.O.Box142025 عمان، شارع الملك عبدهللا الثاني258
11814 258 King Abdullah II
Street, Amman
Class
الصنف
176398
30
30
176398

Goods/Services

Coffee, artificial coffee, coffee substitute, Liquid
coffee, Beverages (Coffee-based)

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجاري ة

الخدمات التالية/من اجل البضائع

البن والقهوة وما يقوم مقام البن و القهوة السائلة والمشروبات
التي أساسها القهوة
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تاريخ ايداع الطلب :

29/03/2021

اسم طالب التسجيل:

أوبشيستفو اس اوغرانيشينوي
اوتفيتستفينوستيو "ماي"
روسيا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

29/03/2021

Date of

Obschestvo s ogranichennoy
”otvetstvennostyu “MAY
: Russian Federation
Foreign Company

Applicant Name:

1 a Ozernaya, RU-141191
 1ايه أوزيرنايا ،آر يو 141191-فريازينو
Fryazino Moskovskoy obl.,
موسكوفسكوي أوبل ،.روسيا
RUSSIA
The Right Choice IP
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
P.O.Box841153- 11184 Amman,
ص.ب 11184 -841153عمان  ،ضاحية
الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم Dahiat AL Rashid, Om Omarah ، 59
Street , Building No.59 Ground
الطابق االرضي
floor 59
Class
الصنف
176645
30
30
176645

من اجل البضائع/الخدمات التالية

قهوة اصطناعية؛ مستحضرات نباتية لالستخدام كبدائل للقهوة؛
قهوة؛ قهوة غير محمصة؛ مشروبات أساسها القهوة؛ الهندبا
البرية [بدائل للقهوة].

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Artificial coffee; vegetal preparations for use as
;coffee substitutes; coffee; unroasted coffee
coffee-based beverages; chicory [coffee
substitute].
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

19/04/2021

اسم طالب التسجيل:

خبراء االفكار لالستشارات التسويقيه

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

19/04/2021

Date of

Ideas Experts Marketing
Consulting
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

عمان/خلدا/مقابل مفروشات ميداس

amman/khalda

ص.ب 11820 -420عمان/ش
الجاردنز/بناية /141الطابق /5مكتب 504
176432

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

القهوة والشاي  ،الكاكاو  ،السكر  ،القهوة  ،الملح  ،االرز ،
التابيوكا و الساغو الدقيق  ،المستحضرات من الحبوب  ،الخبز ،
الفطائر و الحلويات  ،الحلويات المثلجة  ،عسل النحل والعسل
االسود  ،الخميرة  ،الملح الخبيز  ،الخردل و الخل و الصلصات
(التوابل) و البهارات ،الثلج, .

P.O.Box420- 11820 amman/al

jardenz
30

30

Class

176432

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Coffee and tea, cocoa, sugar, coffee, salt, rice,
tapioca and sago flour, preparations from cereals,
bread, pies and sweets, frozen desserts, honey and
treacle, yeast, baking salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments) and Spices, ice. ,

218

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايدا ع الطلب :

27/05/2021

اسم طالب التسجيل:

شمس الصحراء للصناعه

جنسية الطالب :

االردن

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

مناطق حرة

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

عمان 11118-20036
علي عبدالعزيز سليمان
1111عمان
176711

27/05/2021

Date of

Desert Sun Industry (Free
)Zones
: Jordan
)Free Zones

Applicant Name:

Amman 20036-11118
السعود - 11111

الصنف

ALI ABDALAZIZ
SOULIMAN ALSOUD 111111111 amman
Class
176711
30
30

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المايونيز  ,كتشاب صلصة  ,خالصات للمواد الغذائية ،عدا
الخالصات األثيرية والزيوت العطرية  ,كعكة الفواكه الصغيرة ,
صلصة البندورة  ,نشا الطعام  ,مشروبات القهوة مع الحليب ,
مشروبات الكاكاو مع الحليب  ,الكاسترد  ,حلوى الحليب
المخفوق  ,مشروبات القهوة مع الحليب  ,حلوى الحليب المخفوق
 ,الكاسترد  ,خالصات للمواد الغذائية ،عدا الخالصات األثيرية
والزيوت العطرية  ,القهوة  ,مشروبات الكاكاو مع الحليب ,
الحلويات  ,حلوى الحليب المخفوق  ,الكعك المحلى  ,نكهات
القهوة  ,كراميل حلوى ,

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

mayonnaise , ketchup sauce , essences for
foodstuffs, except etheric essences and essential
oils , tarts , tomato sauce , starch for food , coffee
beverages with milk , cocoa beverages with milk ,
custard , dulce de leche , coffee beverages with
milk , dulce de leche , custard , essences for
foodstuffs, except etheric essences and essential
oils , coffee , cocoa beverages with milk ,
confectionery , dulce de leche , cookies , coffee
flavourings , caramels candy ,
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تاريخ ايداع الطلب :

27/05/2021

اسم طالب التسجيل:

شمس الصحراء

جنسية الطالب :

االردن

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

مناطق حرة

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية
للصناعه(مناطق حرة)

عمان 11118-20036
علي عبدالعزيز سليمان
1111
176712

27/05/2021

Date of

Desert Sun Industry (Free
)Zones
: Jordan
)Free Zones

Applicant Name:

Amman 20036-11118
السعود - 11111

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

كتشاب صلصة  ,صلصة الريحان (صلصة)  ,حلوى الحليب
المخفوق  ,الخل  ,الكاسترد  ,التوابل  ,كراميل حلوى  ,عجين
الكعك  ,الخميرة  ,حلوى*  ,محليات طبيعية  ,نكهات الفانيال
لغايات الطهي  ,مسحوق الكعك  ,البسكويت  ,المايونيز ,
مشروبات الكاكاو مع الحليب  ,كراميل حلوى  ,المواد
المصنوعة من الشوكوالتة القابلة للدهن المحتوية على البندق ,
نشا الطعام  ,كعكة الوفل  ,الحلويات  ,حلوى الحليب المخفوق ,
حالوة طحينية  ,رقائق ذرة  ,جلي فواكه حلويات ,

ALI ABDALAZIZ
SOULIMAN ALSOUD 111111111
Class
176712
30
30

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

ketchup sauce , pesto sauce , dulce de leche ,
vinegar , custard , seasonings , caramels candy ,
cake batter , leaven , candy* , natural sweeteners ,
vanilla flavorings for culinary purposes , cake
powder , biscuits , mayonnaise , cocoa beverages
with milk , caramels candy , chocolate spreads
containing nuts , starch for food , waffles ,
confectionery , dulce de leche , halvah , maize
flakes , fruit jellies confectionery ,
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: تاريخ ايداع الطلب

Mudieb Haddad &SonsCo. C
: Jordan
Limited Liability Company

شركه مذيب حداد واوالده
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

zarka /Wasfi Al-Tal St.

شارع وصفي التل/ الزرقاء

03/06/2021

Applicant Name:
Nationality

اعالن الجريدة الرسمية

03/06/2021

Date of

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

شارع وصفي/  الزرقاء13110 -1195
التل

1195- 13110 zarka /Wasfi AlTal St.
176415

Class

30

Goods/Services

CORN CHIPS

________________________________________
Disclaimer : disclaimer the registration of this
trade mark does not give owners the exclusive
right to use (Top corn ) separately from the mark

30

الصنف

176415

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

شيبس الذرة

______________________________________
التنازل ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها: _التنازل
الحق المطلق باستعمال (توب كورن) بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

03/06/2021

اسم طالب التسجيل:

شركه مذيب حداد واوالده
االردن
ذ.م.م

Mudieb Haddad &Sons CO
: Jordan
Limited Liability Company

الزرقاء /شارع وصفي التل

zarka8wasfi-al-tal st.

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 13110 -1195الزرقاء /شارع وصفي
التل
176416

الصنف

03/06/2021

Date of
Applicant Name:

1195- 13110 zarka8wasfi-al-tal
st.
30

30

Class

176416

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

POPTI
بوبتي
من اجل البضائع/الخدمات التالية

شيبس الذرة

Goods/Services

CORN CHIPS
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تاريخ ايداع الطلب :

10/06/2021

اسم طالب التسجيل:

ايناس علي محمود جرادات
االردن
مؤسسة فردية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

enas ali mohmoud jaradat
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

اربد  -الحي الشرقي

amman -irbid

 11190 -381اربد  -الحي الشرقي
176429

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الحلويات

اعالن الجريدة الرسمية

10/06/2021

Date of

الصنف

381- 11190 amman -irbid
30

30

Class

176429

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

sweets
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

14/06/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة مذيب حداد واوالده ( ذ.م.م)
االردن
ذ.م.م

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الزرقاء ،شارع وصفي التل االردن

176417

Mudieb Haddad &Sons Co
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

Zarka, Wasfi Al Tal St. Jordan

 13110 -1195الزرقاء ،شارع وصفي
التل االردن
الصنف

14/06/2021

Date of

1195- 13110 Zarka, Wasfi Al
Tal St. Jordan
30

30

Class

176417

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Goods/Services

شيبس الذرة

Corn chips

_______________________________________ا
لتنازل :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق
باستعمال الكلمة (وافل كت ) بمعزل عن العالمه

________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give owners the right to use word (WAFFLE
CUT)if used separately from the mark
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

29/06/2021

Applicant Name:

Khldoun Sami Sleem Babers
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Amman /Almadeneh Hgikwra
- 11191 -910580 building
no.8 salheen destruct amman
-jordan
Class
176532
30
30

Goods/Services

pastries and confectionery; confectionery ices;
biscuit, cookie, cake batter, cakes, candy,
confectionery, confectionery for decorating trees,
cookies, fondants [confectionery], cake frosting
[icing]. fruit jellies [confectionery], golden syrup,
puddings with milk for food, lozenges
[confectionery], chocolate mousses, dessert
mousses . [confectionery], pancakes, pastilles
[confectionery], petit-beurre biscuits, petits fours
[cakes], pralines, quiches, jellies, sugar
confectionery, sweetmeats, tarts, waffles, eastern
and Arabic confectionery, Kunafa, confectionery
with cream and nuts. ,

29/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

خلدون سامي سليم بيبرس
االردن
مؤسسة فردية

:اسم طالب التسجيل

 شارع المدينة المنورة/ عمان
- 11191 - بيانات للملكيــه الفكريــه
910580
الصنف

176532

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

| الفطائر والحلويات؛ الحلويات المتلجة؛ بسكويت؛ كعك؛ عجينة.
 كعك. كيك؛ كيك؛ حلوىء حلويات؛ حلويات لتزيين أشجار
محلى أقراص سكرية [حلويات] طبقة من مادة حلوة منهكة
لدهنها على الكعك [تثليج] جلي فواكه [حلويات]؛ دبس السكر
مهلبية بالحليب للطعام؛ قطع حلوى [حلويات]؛ موسية شوكوالتة
موسية حلوى الفاكهة فطائر محالة (بانكيك) أقراص محالة
 برالين (حلوى.] بتي فور [كعك. بسكويت بالزبدة.][حلويات
اللوز أو الجوز) كيش (فطيرة كسترد)؛ جلي ملكي*؛ حلويات
. تورتات (كيك بالفواكه)؛ كعكة الوفل.السكر حلويات سكرية
,  كنافة؛ حلويات بالقشطة و المكسرات.حلويات شرقية وعربية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

07/07/2021

اسم طالب التسجيل:

الشركة العالمية للتجارة والوكاالت

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م
عمان ،شارع المدنية المنوره عمارة عمير
اللوزي
المحامي علي عبدالعزيز
11191المدينة/الشارع :شارع صالح
زحيمات،الصويفية
الصنف
176673

من اجل البضائع/الخدمات التالية

universal trade and agencies
co.
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

amman ak/madinah
almonawarah street lozi
building
9192- 11191 city/street swafieh
,salah sheamat street

السعود - 9192

البن والشاي والكاكاو والسكر واألرز والقهوة االصطناعية؛
الدقيق عسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛
الملح والخردل الخل والصلصات (.التوابل) البهارات؛ والثلج

07/07/2021

Date of

30

30

Class

176673

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial coffee, bee
honey and molasses , yeast, baking-powder, salt,
mustard, vinegar, sauces(condiments) spices, ice.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

07/07/2021

اسم طالب التسجيل:

الشركة العالمية للتجارة والوكاالت

Universal Trade and Agencies
Co
: Jordan
Limited Liability Company

عمان ،المقابلين -ش الحرية

Amman, almoqableen -huria str

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

السعود - 9192

المحامي علي عبدالعزيز
11191المدينة/الشارع :شارع صالح
زحيمات،الصويفية
الصنف
176672

من اجل البضائع/الخدمات التالية

البن والشاي والكاكاو والسكر واألرز والقهوة االصطناعية؛
الدقيق عسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛
الملح والخردل الخل والصلصات (.التوابل) البهارات؛ والثلج

07/07/2021

Date of
Applicant Name:

9192- 11191 city/street swafieh
,salah sheamat street
30

30

Class

176672

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial coffee, bee
honey and molasses , yeast, baking-powder, salt,
mustard, vinegar, sauces(condiments) spices, ice.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

02/08/2021

اسم طالب التسجيل:

يعقوب عرفات عبد الرحمن خشرم

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية

yaqoub arafat abed al rahman
khashram
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

البلقاء  -عين الباشا

al balqa - ain al basha

 11953 -420البلقاء  -عين الباشا
176476

من اجل البضائع/الخدمات التالية

االرز

02/08/2021

Date of

الصنف

420- 11953 al balqa - ain al
basha
30

30

Class

176476

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Rice
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

13/09/2021

اسم طالب التسجيل:

فارس داود عبد الحفيظ النتشه

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة

fares daood abd al hafiz al
natsheh
: Jordan
FOUNDATION

Applicant Name:

 1591 -63عمان  -ابو علندا

63- 1591 amman

 1591 -63عمان  -ابو علندا

63- 1591 amman

176656

من اجل البضائع/الخدمات التالية

بسكويت

13/09/2021

Date of

الصنف

30

30

Class

176656

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Biscuits
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تاريخ ايداع الطلب :

19/09/2021

اسم طالب التسجيل:

نيابوليس للصناعات الغذائية
االردن
ذ.م.م

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

19/09/2021

Date of

Neapolis for food indusries
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

 11953 -2172عمان

2172- 11953 amman

 11953 -2172عمان
176641

من اجل البضائع/الخدمات التالية

بذور السمسم (توابل ) حالوة طحينية

2172- 11953 amman
الصنف

30

30

Class

176641

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

sesame seeds seasoning halvah
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

27/09/2021

اسم طالب التسجيل:

رند صبري محمد احمد الديسي

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
فرد
 213070 -420عمان  -دابوق

176551

من اجل البضائع/الخدمات التالية

البن والشاي والكاكاو و السكر واألرز والقهوة االصطناعية
والدقيق ( الطحين )؛ حبوب االفطار .الحبوب المحفوظة .حبوب
الحليب؛ الخبز والكعك والفطائر والمعجنات والحلويات
والخميرة ومسحوق الخبيز والمثلجات والثلج والبوظة والعسل
ودبس السكر و الملح والخردل والفلفل و التوابل والخل
والكتشاب والزعتر و الشوكوال و البسكويت و السكاكر والعلكة

Rand sabri mohammad ahmad
sabri
: Jordan
INDIVIDUAL

Applicant Name:

420- 213070 amman - dabouq

 213070 -420عمان  -دابوق
الصنف

27/09/2021

Date of

420- 213070 amman - dabouq
30

30

Class

176551

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial coffee,
flour, breakfast cereals, canned cereals, milk
cereals, bread, cakes, pastry, pastries,
confectionery, yeast, baking powder, ices, ice, ice
cream, honey, treacle, salt, mustard, pepper,
spices, vinegar, ketchup, thyme, chocolate,
biscuits, candies, chewing gum
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

05/12/2021

اسم طالب التسجيل:

حمزة حسن محمد عبد العزيز

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

05/12/2021

Date of

hamzeh hasan mohammad
abd alazez
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

اربد  -الرمثا

عنوان التبليغ

ص.ب 11953 -2919اربد

رقم العالمة التجارية

176408

irbed - al ramtha
P.O.Box2919- 11953 irbid
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

حلويات بالنعناع حلويات سكرية؛ كراميل (حلوى).؛ حلوى
اللوزء حلوى .حالوة طحينية؛ النوغات (حلوى أو راحة بيضاء)
المحشوة بالمكسرات .حلوى النوجاء شوكوالتة.بسكويت
بالشوكوالتة موس الشوكوالته القهوة ومستخلصات القهوة
ومستحضرات اساسها القهوة وبدائل القهوة والقهوة الصناعية
والقهوة المحمصة والغير محمصة ومنكهات القهوة .مكسرات
[مغطاه بالشوكوالته  ٠جلي فواكه [حلويات)؛ بهارات كري
[بهار) التوابل أعشاب الحدائق المحفوظة (توابل ومنكهات)؛
أعشاب الحدائق؛ الطازجة؛ سكاكر لالكل الصلصات (التوابل )

30

30

Class

176408

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

| peppermint sweets ,sweet meats [candy],caramels
(candy), pralines,candy,halvah,nougat,nougat
candies, chocolate, chocolate biscuits, chocolate
mousse, Coffee extracts of coffee and cosmetics
basis coffee substitutes coffee and coffee
industries and roasted coffee and non- roasted and
flavoring coffee, chocolate covered nuts, fruit
jemes [confectionery], spices, curry [spice],
condiments garden herbs, preserved [seasonings],
garden herbs, fresh,candies for eating,sauces
][condiments
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

06/09/2020

Applicant Name:

Talas Company for Trading
and Industry
: Syrian Arab Republic
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

06/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة طلس للتجارة والصناعة

:اسم طالب التسجيل

سوريا
شركة اجنبية

Daf Al-Shooq, Main Street,
1219 دف الشوك الشارع العام العقار رقم
Real Estate No. 1219, Shagoor
. سورية-  ريف دمشق- شاغور بساتين
Basateen - Reef Damascus Syria
Nader Jamil Qumsieh (NJQ &
11814 -142025ب.نادر جميل قمصية ص
ASSOCIATES) P.O.Box142025 عمان، شارع الملك عبدهللا الثاني258
11814 258 King Abdullah II
Street, Amman
Class
الصنف
176404
31
31
176404

Goods/Services

Agricultural crops, horticultural and forestry
products, cereals, grains, animals (live-), fresh
fruits and vegetables, seeds, natural plants and
flowers, foodstuffs for animal, malt

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 ومنتجات وثمار البساتين واألحراج،الحاصالت الزراعية
والغابات والحبوب والغالل والحيوانات الحية والفواكه
) والخضراوات الطازجة والبذور والنباتات الطبيعية ( الحية
 الشعير،  طعام الحيوانات،والزهور الطبيعية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

11/01/2021

اسم طالب التسجيل:

هيربونيس ايه جي
سويسرا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

راينشتراسه  4302 ،30اوجست بي ال،
سويسرا

11/01/2021

Date of

Herbonis AG
: Switzerland
Foreign Company

Applicant Name:

Rheinstrasse 30, 4302 Augst
BL, Switzerland

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176379
31
31
176379

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

PANBONIS
من اجل البضائع/الخدمات التالية

علف الحيوانات ومشروباتها.
______________________________________
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCH :
رقم االدعاء 16745/2020 :
تاريخ االدعاء 24-11-2020 :

Goods/Services

Animal feed and animal drinks.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CH
Claim No : 16745/2020
Claim Date : 2020-11-24
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

21/01/2021

اسم طالب التسجيل:

اكالند ماركيتنغ كومباني اوف كاليفورنيا،
انك.
امريكا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

21/01/2021

Date of

Ekland Marketing Company
of California, Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

13138 Lewis Gallagher Rd,
 13138لويس غاالغر رود ،سويت بي،
Suite B, Dover, Florida 33527
دوفر ،فلوريدا  33527الواليات المتحدة
USA
األمريكية
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176600
31
31
176600

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

EMCO CAL Plus+
من اجل البضائع/الخدمات التالية

النباتات الحية والفواكه الطازجة والبذور والتوت الطازج

Goods/Services

Live plants and fresh fruit, seeds, and fresh berries.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

02/02/2021

اسم طالب التسجيل:

أزيليس كوربوريت سيرفيسيز
بلجيكا
شركة اجنبية

Azelis Corporate Services
: Belgium
Foreign Company

بوسثوفبروغ  12بص  2600 ،6أنتويرب،
بلجيكا

Posthofbrug 12 bus 6, 2600
Antwerpen, Belgium

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

02/02/2021

Date of
Applicant Name:

Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176597
31
31
176597

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

AZELIS
من اجل البضائع/الخدمات التالية

حبوب وبالتحديد الحبوب غير المصنعة (غير المعالجة)،
خضروات وفواكه طازجة ،بذور ،نباتات وزهور طبيعية،
أطعمة غذائية للحيوانات ،شعير.

Goods/Services

Grains, namely unprocessed grains; fresh fruits
;and vegetables; seeds; natural plants and flowers
foodstuffs for animals; malt.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

09/03/2021

اسم طالب التسجيل:

المزارع الطازجة لتجارة المواد الغذائية
االردن
ذ.م.م

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

عمان شارع الملكة رانيا قرب سمارت باي

176655

من اجل البضائع/الخدمات التالية

حمضيات ،الطازجة ,الخضروات ،الطازجة ,الفواكه ،الطازجة

Fresh farms for food trade Co.
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

Amman-Queen Rania St.
Behind Smartbuy

ص.ب 941202 -11194الشميساني -3
شارع عبدالحميد الزهراوي
الصنف

09/03/2021

Date of

P.O.Box11194- 941202

31

Shemaisani-Abdulhamid
Zahrawi B. 3
Class
176655
31

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

citrus fruit, fresh, vegetables, fresh, fruit, fresh
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

09/03/2021

اسم طالب التسجيل:

المزارع الطازجة لتجارة المواد الغذائية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م
عمان شارع الملكة رانيا قرب سمارت باي

176654

من اجل البضائع/الخدمات التالية

حمضيات ،الطازجة ,الخضروات ،الطازجة ,الفواكه ،الطازجة

Fresh farms for foodstuff
trading Co.
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

Amman-Queen Rania St.
Behind Smartbuy

ص.ب 941202 -11194الشميساني ?
شارع عبدالحميد الزهراوي
الصنف

09/03/2021

Date of

P.O.Box11194- 941202

31

Shemaisani-Abdulhamid
Zahrawi B. 3
Class
176654
31

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

citrus fruit, fresh, vegetables, fresh, fruit, fresh
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

01/10/2020

اسم طالب التسجيل:

أنير منجوليا ييلي أندستريال جروب كو ،.ال
تي دي.
الصين
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

01/10/2020

Inner Mongolia Yili Industrial
Group Co., Ltd.

من اجل البضائع/الخدمات التالية

_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCN :
رقم االدعاء 47844067 :
تاريخ االدعاء 06-07-2020 :

Applicant Name:
Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
No.1, Jinshan Road,

Jinshan
نمبر  ،1جينشان رود ،جينشان ديفلوبمنت
Development Zone, Hohhot,
زون ،هوههوت ،جمهورية الصين الشعبية
P.R. China
& Nader Jamil Qumsieh (NJQ
نادر جميل قمصية ص.ب11814 -142025
ASSOCIATES) P.O.Box142025 258شارع الملك عبدهللا الثاني ،عمان
11814 258 King Abdullah II
Street, Amman
Class
الصنف
176720
32
32
176720

ماء م عدني فوار؛ بيرة؛ المشروبات التي أساسها األرز ،بخالف
بدائل الحليب؛ مشروبات غير كحولية بنكهة البيرة؛ مشروبات
رياضية؛ مشروبات الطاقة؛ مشروبات غازية غير كحولية؛
مشروبات عصير الفاكهة غير الكحولية؛ مشروبات مصل اللبن؛
مياه [مشروبات]؛ مياه ليثيا؛ مياه معدنية [مشروبات]؛ مياه
الشرب الصحية (ماء الينابيع)؛ ليموناضة؛ ماء الصودا؛
مشروبات غير كحولية؛ المياه الغازية؛ مشروب غير كحولي
محضر من حبوب الجاودار؛ مشروبات فواكه أو خضار
مخلوطة؛ مشروبات التي أساسها الصويا ،بخالف بدائل الحليب؛
المشروبات الرياضية الغنية بالبروتين؛ المشروبات غير
الكحولية المنكهة بالقهوة؛ مشروبات غير كحولية بنكهة الشاي؛
مرطبات غير كحولية؛ الكوال؛ مشروبات مقطرة (مشروب)؛
مشروبات المياه المقطرة؛ مياه الشرب المنقية (المشروبات)؛
مشروبات خالصات الخضراوات؛ مشروبات خالصات
الحبوب؛ مشروبات حليب الحبوب المخمر؛ مشروبات تواترية؛
عصير فاكهة مركز لعمل المشروبات؛ شربات [مشروبات] ؛
مشروب عصير الزنجبيل.

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Seltzer water; Beer; Rice-based beverages, other
than milk substitutes; Non-alcoholic beverages
flavored with beer; Sports beverages; Energy
drinks; Non-alcoholic carbonated beverages; Non;alcoholic fruit juice beverages; Whey beverages
Waters [beverages]; Lithia water; Mineral water
[beverages]; Table waters; Lemonades; Soda
;water; Non-alcoholic beverages; Aerated water
Kvass [non-alcoholic beverage]; Smoothies; Soya;based beverages, other than milk substitutes
Protein-enriched sports beverages; Non-alcoholic
beverages flavored with coffee; Non-alcoholic
;beverages flavored with tea; Soft drinks; Cola
Distilled water (beverage); Distilled drinking
water; Purified water (beverage); Vegetable
extract drinks; Bean extract drinks; Fermented
mung bean milk; Isotonic beverages; Syrups for
beverages; Sorbets [beverages]; Ginger juice
beverage.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CN
Claim No : 47844067
Claim Date : 2020-07-06
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

04/10/2020

Applicant Name:

Noman Al-JUNEIDI &
Partners Company
: Jordan
Limited Partnership Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Al-Rmimeen Street - Amman Jordan

04/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

نعمان الجنيدي ومشاركوه

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية
 األردن-  عمان- شارع الرميمين

Nader Jamil Qumsieh (NJQ &
11814 -142025ب.نادر جميل قمصية ص
ASSOCIATES) P.O.Box142025 عمان، شارع الملك عبدهللا الثاني258
11814 258 King Abdullah II
Street, Amman
Class
الصنف
176721
32
32
176721

Goods/Services

Whey beverages; fruit juices; aerated beverages
and water; non-alcoholic beverages flavored with
yoghurt, mineral water

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مشروبات مصل اللبن؛ عصائر فواكه؛ مياه و مشروبات غازية؛
 مياه معدنية.مشروبات غير كحولية منكهة بنكهة اللبن
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

01/12/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الربيع السعودية لألغذية المحدودة

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

سعودية
شركة اجنبية

01/12/2020

Date of

Al Rabie Saudi Foods Co.
Ltd.
: Saudi Arabia
Foreign Company

Applicant Name:

New Industrial City ||, Kharj
المدينة الصناعية الثانية ،طريق الخرج ،ص
St., P.O. Box 42787, Riyadh
ب  42787الرياض  ،11551المملكة
11551, K.S.A.
العربية السعودية
& Nader Jamil Qumsieh (NJQ
نادر جميل قمصية ص.ب11814 -142025
ASSOCIATES) P.O.Box142025 258شارع الملك عبدهللا الثاني ،عمان
11814 258 King Abdullah II
Street, Amman
Class
الصنف
176636
32
32
176636

من اجل البضائع/الخدمات التالية

 .البيرة والمياه المعدنية والمياه الغازية؛ المشروبات وهي:
عصائر ومشروبات الفاكهة ،ماء معدني فوار ،شربات
[مشروبات]؛ ماء الصودا ،مياه الشرب الصحية (ماء الينابيع)؛
عصائر ومستحضرات اخرى لعمل المشروبات والمعني بها
عصير فاكهة مركز لعمل المشروبات ،عصير فاكهة مركز
لعمل الليمونادا ،مياه الينابيع ،عصير طماطم [مشروبات]،
عضير خضراوات [مشروبات] ،ماء الليثيا؛ مياه طبيعية فوارة؛
مياه [مشروبات]؛ مياه الشرب الصحية (ماء الينابيع)؛
مشروبات مصل اللبن؛ مشروبات الطاقة

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

.Beers, mineral and aerated waters; drinks namely,
fruit juices and beverages, Seltzer water, Sherbets
[beverages], Soda water, Table waters, syrups and
other preparations for making beverages namely,
Syrups for beverages, Syrups for lemonade, Table
waters, Tomato juice [beverage], Vegetable juices
[beverages], Water (Lithia-), Water (Seltzer-),
Waters [beverages], Waters [table-], Whey
beverages; energy drinks

241

تاريخ ايداع الطلب :

28/02/2021

اسم طالب التسجيل:

آنهيوسر -بوش انبيف اس .ايه.
بلجيكا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

جراند-بليس  1000 ،1بروكسل ،بلجيكا

28/02/2021

Date of

Anheuser-Busch InBev S.A.
: Belgium
Foreign Company

Applicant Name:

Grand-Place 1, 1000 Brussels,
Belgium

Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176448
32
32
176448

من اجل البضائع/الخدمات التالية

البيرة.

_______________________________________ا
شتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االحمر واالسود.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Beers.

________________________________________
Special condition : Claiming red and black colors.
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تاريخ ايداع الطلب :

28/02/2021

اسم طالب التسجيل:

كو  -رو ايه/اس
دنمارك
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

هولمنسفاي  3600 ،11فريدريكسوند،
الدانمارك

28/02/2021

Date of

CO-RO A/S
: Denmark
Foreign Company

Applicant Name:

Holmensvej 11, 3600
Frederikssund, Denmark

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176558
32
32
176558

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المياه المعدنية والغازية؛ مشروبات الفواكه؛ عصائر الفواكه؛
مركزات مشروبات الفواكه؛ الشراب المركز.

_______________________________________ا
شتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون
بااللوان البرتقالي الداكن والبرتقالي الفاتح واألصفر واألبيض
وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Mineral and aerated waters; fruit drinks; fruit
juices; fruit drinks concentrates; syrups.

________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in dark orange, light orange,
yellow and white colors according to the print
filed with the application.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

31/05/2021

Applicant Name:

Kassatly Group Holding SAL
: Lebanon
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Class

32

: تاريخ ايداع الطلب

.ل.م.شركة قساطلي غروب هولدنغ ش
لبنان
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 الطابق، بناية أكاسيا، السيوفي،األشرفية
 لبنان، بيروت،األول

Ashrafieh, Al Sioufi, Acacia
Building, 1st Floor, Beirut,
Lebanon
921100- 11192 Amman
176542

31/05/2021

- 921100

32

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

ابو غزالة للملكية الفكرية
 عمان11192

عنوان التبليغ

176542

رقم العالمة التجارية

الصنف

FREEZMIX
Goods/Services

Aerated water; Beer; Preparations for making
beverages; cocktails, non alcoholic; fruit juices /
fruit juice; fruit nectars, non alcoholic; malt beer;
mineral water [beverages]; non alcoholic
beverages flavoured with coffee/non alcoholic
beverages flavored with coffee; non alcoholic
beverages flavoured with tea / non alcoholic
beverages flavored with tea; non alcoholic fruit
extracts; non alcoholic fruit juice beverages; non
alcoholic beverages; soda water; syrups for
beverages; waters [beverages].

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، مستحضرات لصنع المشروبات،) الجعة (البيرة،المياه الغازية
 نكتار الفاكهة غير، عصائر الفاكهة،كوكتيالت غير كحولية
 المشروبات،] مياه معدنية [مشروبات، بيرة الشعير،الكحولي
 المشروبات غير الكحولية المنكهة،غير الكحولية المنكهة بالقهوة
 مشروبات عصير، مستخلصات الفاكهة غير الكحولية،بالشاي
، مياه غازية، مشروبات غير كحولية،الفاكهة غير الكحولية
.] المياه [المشروبات،شراب للمشروبات
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: تاريخ ايداع الطلب

KASSATLY Group Holding
SAL
: Lebanon
Foreign Company

.ل.م.شركة قساطلي غروب هولدنغ ش

:اسم طالب التسجيل

Ashrafieh, Al Sioufi, Accacia
Building, FirstFloor, Beirut,
Lebanon
921100- 11192 TAG-ORG

، بناية أكاسيا، سيوفي، األشرفية
 لبنان، بيروت،الطابقاألول

31/05/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

31/05/2021

Date of

176502

Class

32

Goods/Services

Aerated water; Beer; Preparations for making
beverages; cocktails, non alcoholic; fruit juices /
fruit juice; fruit nectars, non alcoholic; malt beer;
mineral water [beverages]; non alcoholic
beverages flavoured with coffee/non alcoholic
beverages flavored with coffee; non alcoholic
beverages flavoured with tea / non alcoholic
beverages flavored with tea; non alcoholic fruit
extracts; non alcoholic fruit juice beverages; non
alcoholic beverages; soda water; syrups for
beverages; waters [beverages].

لبنان
شركة اجنبية

- 921100

32

الصنف

ابو غزالة للملكية الفكرية
عمان11192
176502

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، مستحضرات لصنع المشروبات،) الجعة (البيرة،المياه الغازية
 نكتار الفاكهة غير، عصائر الفاكهة،كوكتيالت غير كحولية
 المشروبات،] مياه معدنية [مشروبات، بيرة الشعير،الكحولي
 المشروبات غير الكحولية المنكهة،غير الكحولية المنكهة بالقهوة
 مشروبات عصير، مستخلصات الفاكهة غير الكحولية،بالشاي
، مياه غازية، مشروبات غير كحولية،الفاكهة غير الكحولية
.] المياه [المشروبات،شراب للمشروبات
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

15/06/2021

15/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

Applicant Name:

Nafees International Company شركة نفيس الدوليه الستيراد وتصدير المواد
for the import and export of
الغذائية
foodsstuff
: Jordan
االردن
Limited Liability Company
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

ش الملكه رانيا العبدهللا/عمان

amman/queen rania al abdallah
1019- 11947 Amman
176695

Class

قرطبة
Goods/Services

water beverages

32

32

الصنف

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 عمان11947 - 1019

عنوان التبليغ

176695

رقم العالمة التجارية

cortoba
الخدمات التالية/من اجل البضائع

مياه الشرب الصحية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

23/06/2021

اسم طالب التسجيل:

الشركة العربية لصناعة المشروبات الغازية
والعصائر

جنسية الطالب :

االردن
مناطق حرة

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 11194 -940999عمان  -ش زهران

176430

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مشروبات عصير الفاكهة غير الكحولية .عصائر فواكه .عصير
الفواكه .ماء معدنى فوار .عصير العنب .,الليموناضة .ماء
الصوداء المشروبات غير الكحولية ,مياه غازية .مشروبات
فاتحة للشهية .غير الكحولية .خلطات المشروبات» غير
الكحولية .نكتار الفواكه .غير الكحولية .عصير تفاح غير
الكحولية ,المشروبات الرياضية المعززة بالبروتين؛ المشروبات
الغازية

AL ARABIA COMPANY
FOR DRINKING Aerated
&JUCIE
: Jordan
FREE ZONES

Applicant Name:

940999- 11194 amman - zahran
street

 11194 -940999عمان  -ش زهران
الصنف

23/06/2021

Date of

940999- 11194 amman - zahran
street
32

32

Class

176430

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Non- alcoholic fruit juice beverages, fruit juices,
fruit juice, seltzer water, must, lemonades, soda
water, non- alcoholic beverages, aerated water,
aperitifs, non- alcoholic, cocktails, non- alcoholic,
fruit nectars, non- alcoholic, cider, non- alcoholic,
protein- enriched sports beverages, soft drinks.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

27/07/2021

Applicant Name:

free lines general trading
company ltd
: Jordan
Limited Liabili ty Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

27/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة الخطوط الحرة للتجارة العامة ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
الصوفية االردن

swafih Jordan
851993- 11185 AMMAN /
ALWAKALAT STREET
176437

Class

32

Goods/Services

Fruit drink Energy drink

________________________________________
Disclaimer : the registration of this trade mark
does not give owners the exclusive right to use the
(lemon) word separately from the mark

 شارع الوكاالت/  عمان11185 - 851993
32

الصنف

176437

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

عصائر فواكه مشروب الطاقة

______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: _التنازل
باستعمال (ليمون) بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب :

29/08/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة التدفق المستمر للمياه
االردن
ذ.م.م

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

29/08/2021

Date of

constant flow llc
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

عمان/الجويدة

amman /al juwaideh

 11953 -420عمان/الجويدة
176642

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

عصائر فواكه،مشروبات وعصائر فاكهه ،عصائر خضراوات
(مشروبات) ،مشروبات الطاقة،مشروبات الكوال الغازية،,مياه
معدنية

420- 11953 amman /al
juwaideh
32

32

Class

176642

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

fruit juicices,fruit drinks and juices ,vegetable
juices(drinks),energy drinks,cola soft
drinks,mineral water

249

: تاريخ ايداع الطلب

YORUKOGLU SUT VE
URUNLERI SANAYI
TICARET ANONIM
SIRKETI
: Turkey
Foreign Company

يوروكوغلو سوت في يورونليري ساناي
تكاريت انونيم سيركيتي

:اسم طالب التسجيل

ORGANIZE SANAYI
BOLGESI 1. KISIM 2.
CADDE ANTALYA
TURKIYE
142025- 11814 258 KING
abdallah ii street amman jordan
Class
176708
32

يوروكوغلو سوت في يورونليري ساناي
تكاريت انونيم سيركيتي

07/02/2022

Applicant Name:

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

07/02/2022

Date of

Goods/Services

Aerated water; Aerated water (Preparations for making-);
Aperitifs; non-alcoholic; Beverages (Non-alcoholic-);
Beverages (Preparations for making-); Beverages (Whey-);
Cider [non-alcoholic]; Cocktails; non-alcoholic;
Effervescing beverages (Pastilles for-); Effervescing
beverages (Powders for-); Essences for making beverages;
Fruit extracts (Non-alcoholic-); Fruit juice beverages (Nonalcoholic-); Fruit juices; Fruit nectars non-alcoholic; Honeybased beverages (Non- alcoholic-); Isotonic beverages; Juice
(Fruit-); Lemonades; Milk of almonds [beverage]; Milk
(Peanut-)[non-alcoholic beverage]; Mineral water
[beverages]; Mineral water (Preparations for making-);
Nectars (Fruit-) non-alcoholic; Non-alcoholic beverages;
Non-alcoholic fruit extracts; Non-alcoholic fruit juice
beverages; Non-alcoholic honey-based beverages; Pastilles
for effervescing beverages; Peanut milk [Non-alcoholic
beverage]; Powders for effervescing beverages; Sarsaparilla
[Non-alcoholic beverage]; Seltzer water; Sherbets
[beverages];Soda water; Sorbets [beverages]; Syrups for
beverages; Syrups for lemonade; Table waters; Tomato juice
[beverage];Vegetable juices [beverages];Water (Lithia);Water (Seltzer-);Waters [beverages];Waters (Table-).

تركيا
شركة اجنبية

32

المحامي خلف عبدالكريم السكارنة
 شارع الملك258 11814 -142025
االردن-عبدالثاني عمان
الصنف
176708

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 مشروبات فاتحة، مستحضرات لتحضير المياه الغازية، مياه غازية:البضائع
 مستحضرات لتحضير، مشروبات غير كحولية،للشهية غير كحولية
 كوكتيالت،] عصير تفاح [غير كحولي، مشروبات مصل اللبن،المشروبات
 مساحيق للمشروبات، أقراص محالة للمشروبات الفوارة،غير كحولية
، خالصات فواكه غير كحولية، خالصات لتحضير المشروبات،الفوارة
 شراب فواكه غير، عصائر فواكه،مشروبات عصير فواكه غير كحولية
 عصير، مشروبات تواترية،مشروبات غير كحولية أساسها العسل،كحولي
 حليب الفول السوداني [مشروب،] حليب اللوز [مشروب، ليموناضة،فواكه
 مستحضرات لتحضير المياه،] مياه معدنية [مشروبات،]غير كحولي
 خالصات، مشروبات غير كحولية، رحائق فواكه غير كحولي،المعدنية
 مشروبات غير، مشروبات عصير فواكه غير كحولية،فواكه غير كحولية
 حليب الفول، أقراص محالة للمشروبات الفوارة،كحولية أساسها العسل
 شراب، مساحيق للمشروبات الفوارة،]السوداني [مشروب غير كحولي
ماء،]شربات [مشروبات، ماء معدني فوار،]الفشاغ [مشروب غير كحولي
عصير، عصير فاكهة مركز لعمل المشروبات،]شربات [مشروبات،الصودا
عصير طماطم،)مياه الشرب الصحية (ماء ينابيع،فاكهة مركز لعمل الليمونادا
مياه طبيعية،ماء الليثيا،]عصير خضروات [مشروبات،][مشروبات
.)مياه الشرب الصحية (ماء ينابيع،]مياه [مشروبات،فوارة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

31/05/2021

اسم طالب التسجيل:

قساطلي غروب هولدنغ ش.م.ل

Kassatly Group Holding
S.A.L
: Lebanon
Foreign Company

األشرفيه ،السيوفي ،مبنى أكاسيا ،بيروت،
لبنان

Achrafieh, Sioufi, Acacia
Bldg., Beirut, Lebanon

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

لبنان
شركة اجنبية

ابو غزالة للملكية الفكرية
11192عمان
176504

- 921100

الصنف

31/05/2021

Date of
Applicant Name:

921100- 11192
33

33

Class

176504

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

FREEZMIX
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المشروبات الكحولية ما عدا البيرة ،المشروبات الكحولية التي
تحتوي على الفاكهة ،الكوكتيالت ،مستخلصات كحولية،
المشروبات الكحولية المخلوطة مسبقا بخالف المشروبات التي
تحتوي على البيرة ،الفودكا ،النبيذ.

Goods/Services

Alcoholic beverages, except beer; alcoholic
beverages containing fruit; cocktails; alcoholic
extracts; pre mixed alcoholic beverages, other than
beer based; vodka; wine.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

31/05/2021

اسم طالب التسجيل:

قساطلي غروب هولدنغ ش.م.ل

Kassatly Group Holding
S.A.L
: Lebanon
Foreign Company

األشرفيه ،السيوفي ،مبنى أكاسيا ،بيروت،
لبنان

Achrafieh, Sioufi, Acacia
Bldg., Beirut, Lebanon

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

لبنان
شركة اجنبية

ابو غزالة للملكية الفكرية
11192عمان
176503

- 921100

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المشروبات الكحولية ما عدا البيرة ،المشروبات الكحولية التي
تحتوي على الفاكهة ،الكوكتيالت ،مستخلصات كحولية،
المشروبات الكحولية المخلوطة مسبقا بخالف المشروبات التي
تحتوي على البيرة ،الفودكا ،النبيذ.

31/05/2021

Date of
Applicant Name:

921100- 11192
33

33

Class

176503

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Alcoholic beverages, except beer; alcoholic
beverages containing fruit; cocktails; alcoholic
extracts; pre mixed alcoholic beverages, other than
beer based; vodka; wine.
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Date of

30/04/2020

Applicant Name:

West Oasis Trading FZE
: United Arab Emirates
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Jebel Ali Free Zone, Dubai,
UAE

30/04/2020

: تاريخ ايداع الطلب

ويست اوويسز تريدنج م م ح
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 االمارات، دبي،جبل علي المنطقة الحرة
العربية المتحدة

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
921100  ب. ص، شارع مكة،104 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن11192 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176517
34
34
176517

Goods/Services

Absorbent paper for tobacco pipes; Ashtrays for
smokers; Books of cigarette papers; Chewing
tobacco; Cigar cases; Cigar cutters; Cigar holders;
Cigarette cases; Cigarette filters; Cigarette holders;
Cigarette paper; Cigarette tips; Cigarettes;
Hookahs; Cigarillos; Cigarettes containing tobacco
substitutes, not for medical purposes; Cigars;
Electronic cigarettes; Firestones; Flavorings, other
than essential oils, for use in electronic cigarettes;
Flavorings, other than essential oils, for tobacco;
Gas containers for cigar lighters; Herbs for
smoking; Humidors; Lighters for smokers; Liquid
solutions for use in electronic cigarettes; Match
holders; Matchboxes; Matches; Mouthpieces for
cigarette holders; Oral vaporizers for smokers;
Pipe cleaners for tobacco pipes; Pipe racks for
tobacco pipes; Pocket machines for rolling
cigarettes; Snuff; Snuff boxes; Spittoons for
tobacco users; Tips of yellow amber for cigar and
cigarette holders; Tobacco; Tobacco jars; Tobacco
pipes; Tobacco pouches; Wicks adapted for
cigarette lighters..

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 دفاتر، منافض سجائر للمدخنين،ورق ماص لغاليين التبغ
، قطاعات سيجار، علب سيجار، تبغ للمضغ،أوراق السجائر
 حامالت، فالتر السجائر، علب السيجار،حامالت السيجار
، االرجيلة، السجائر، مباسم السجائر، ورق السجائر،السجائر
 السجائر التي تحتوي على بدائل التبغ لغير،السيجار الرفيع
، حجارة الصوان، السجائر اإللكترونية، السيجار،الغايات الطبية
النكهات عدا عن الزيوت العطرية لالستخدام في السجائر
، النكهات عدا عن الزيوت العطرية من اجل التبغ،األلكترونية
 علب حفظ، أعشاب التدخين،علب الغاز لوالعات السيجار
 المحاليل السائلة، والعات للمدخنين،وترطيب السيجار
، حامالت أعواد الثقاب،المستخدمة في السجائر األلكترونية
 مباخر الفم، مباسم لحامالت السجائر، أعواد الثقاب،علب الثقاب
، مناصب غاليين التبغ، أدوات تنظيف غاليين التبغ،للمدخنين
 مباصق، علب السعوط، السعوط،آالت الجيب للف السجائر
 أطراف من الكهرمان األصفر لمباسم السيجار،لمستخدمي التبغ
 فتائل، أكياس تبغ، غاليين التبغ، أوعية التبغ، التبغ،والسجائر
.معدة لوالعات السجائر
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

16/08/2020

Applicant Name:

Philip Morris Products S.A.
: Switzerland
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Quai Jeanrenaud 3, 2000
Neuchatel, Switzerland

16/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.أيه.فيليب موريس بروداكتس أس
سويسرا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، نيوشاتيل2000 ،3 كواي جونرينود
سويسرا

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176480
34
34
176480

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

TOGETHER. FORWARD.
Goods/Services

Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic
smoking devices; tobacco, raw or manufactured; tobacco
products, including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for
roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco,
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for
medical purposes); smokers' articles, including cigarette
paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases
and ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes,
lighters; matches; tobacco sticks, tobacco products for the
purpose of being heated, electronic devices and their parts
for the purpose of heating cigarettes or tobacco in order to
release nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid
nicotine solutions for use in electronic cigarettes; electronic
smoking devices; electronic cigarettes; electronic cigarettes
as substitute for traditional cigarettes; electronic devices for
the inhalation of nicotine containing aerosol; oral vaporising
devices for smokers, tobacco products and tobacco
substitutes; smoker's articles for electronic cigarettes,
namely, Boxes for electronic cigarettes and electronic
cigarette accessories, Cases for electronic cigarettes,
Cartridges for electronic cigarettes, Electronic cigarette
atomizers, Electronic cigarette cleaners, Electronic cigarette
holders, Electronic cigarette lanyards, Electronic cigarette
lighters, Flavorings, other than essential oils, for use in
electronic cigarettes, Liquid for electronic cigarettes,
Chemical flavorings in liquid form used to refill electronic
cigarette cartridges, Smoking sets for electronic cigarettes,
Smokers' mouthpieces for electronic cigarettes; devices for
extinguishing heated cigarettes and cigars as well as heated
tobacco sticks ; electronic rechargeable cigarette cases.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

المبخرات السلكية للسجائر االلكترونية وأجهزة التدخين
االلكترونية؛ التبغ الخام أو المصنّع؛ منتجات التبغ بما في ذلك
السيجار والسجائر والسيجار الرفيع وتبغ ماكينات اللف اليدوية
وتبغ الغليون وتبغ المضغ وتبغ السعوط والسجائر المصنوعة
من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ (لغير األغراض
الطبية)؛ مستلزمات المدخنين بما في ذلك ورق وأنابيب السجائر
وفالتر السجائر وعلب التبغ وعلب ومنافض السجائر والغاليين
وأدوات الجيب للف السجائر والوالعات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد
التبغ ومنتجات التبغ التي يتم تسخينها وأجهزة إلكترونية وقطعها
لغاية تسخين السجائر أو التبغ من أجل إطالق رذاذ النيكوتين
لالستنشاق ؛ محاليل النيكوتين السائل المستخدمة في السجائر
االلكترونية؛ أجهزة التدخين اإللكتروني؛ السجائر اإللكترونية؛
السجائر االلكترونية كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة
اإللكترونية الستنشاق النيكوتين المحتوي على رذاذ؛ أجهزة
التبخير بالفم للمدخنين ومنتجات التبغ وبدائل التبغ؛ مستلزمات
 علب للسجائر،ً تحديدا،المدخنين للسجائر اإللكترونية
اإللكترونية ومستلزمات السجائر اإللكترونية وعلب السجائر
اإللكترونية وعبوات للسجائر اإللكترونية وبخاخات للسجائر
اإللكترونية ومنظفات السجائر اإللكترونية وحامالت السجائر
اإللكترونية وأشرطة عنقية للسجائر اإللكترونية ووالعات
للسجائر اإللكترونية والنكهات عدا عن الزيوت العطرية
لالستخدام في السجائر االلكترونية وسوائل للسجائر اإللكترونية
والمنكهات الكيماوية بشكل سائل المستخدمة إلعادة تعبئة عبوات
السجائر اإللكترونية وأطقم التدخين للسجائر اإللكترونية ومباسم
السجائر اإللكترونية للمدخنين؛ أجهزة إطفاء السجائر والسيجار
المس ّخن وكذلك أعواد التبغ المس ّخنة؛ علب السجائر اإللكترونية
.القابلة إلعادة الشحن
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

17/09/2020

Applicant Name:

Philip Morris Products S.A.
: Switzerland
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Quai Jeanrenaud 3, 2000
Neuchatel, Switzerland

17/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.أيه.فيليب موريس بروداكتس أس
سويسرا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، نيوشاتيل2000 ،3 كواي جونرينود
سويسرا

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176468
34
34
176468

Goods/Services

Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic
smoking devices; tobacco, raw or manufactured; tobacco
products, including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for
roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco,
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for
medical purposes); smokers' articles, including cigarette
paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases
and ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes,
lighters; matches; tobacco sticks, tobacco products for the
purpose of being heated, electronic devices and their parts
for the purpose of heating cigarettes or tobacco in order to
release nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid
nicotine solutions for use in electronic cigarettes; electronic
smoking devices; electronic cigarettes; electronic cigarettes
as substitute for traditional cigarettes; electronic devices for
the inhalation of nicotine containing aerosol; oral vaporising
devices for smokers, tobacco products and tobacco
substitutes; smoker's articles for electronic cigarettes; parts
and fittings for the aforesaid products included in class 34;
devices for extinguishing heated cigarettes and cigars as well
as heated tobacco sticks; electronic rechargeable cigarette
cases; protective cases, decorative covers and carrying cases
for electronic cigarettes, tobacco heating devices and
electronic smoking devices; in-car cradles and in-car holders
for electronic cigarettes, tobacco heating devices and
electronic smoking devices; containers for the disposal of
used heated tobacco sticks; tobacco heating devices and
electronic smoking devices.
________________________________________Priority
claim: Claim Country : AD
Claim No : 35243
Claim Date : 2020-08-28

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

،المبخرات السلكية للسجائر إلللكترونية وأجهزة التدخين االلكترونية؛ التبغ
 والسجائر والسيجار، بما في ذلك السيجار،الخام أو المصنّع؛ منتجات التبغ
الرفيع وتبغ ماكينات اللف اليدوية وتبغ الغليون وتبغ المضغ وتبغ السعوط
والسجائر المصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ (لغير
 بما في ذلك ورق وأنابيب السجائر،األ غراض الطبية)؛ مستلزمات المدخنين
وفالتر السجائر وعلب التبغ وعلب ومنافض السجائر والغاليين وأدوات
الجيب للف السجائر والقداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ ومنتجات التبغ
التي يتم تسخينها وأجهزة إلكترونية وقطعها لغاية تسخين السجائر أو التبغ من
أجل إطالق رذاذ النيكوتين لالستنشاق؛ محاليل النيكوتين السائل المستخدمة
في السجائر االلكترونية؛ أجهزة التدخين اإللكتروني؛ السجائر اإللكترونية؛
السجائر االلكترونية كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكترونية
الستنشاق النيكوتين المحتوي على رذاذ؛ أجهزة التبخير بالفم للمدخنين
ومنتجات التبغ وبدائل التبغ؛ مستلزمات المدخنين للسجائر اإللكترونية؛ قطع
؛ أجهزة إطفاء34 ولوازم للمنتجات المذكورة سابقا المتضمنة في الفئة
السجائر والسيجار المس ّخن وكذلك أعواد التبغ المس ّخنة؛ علب السجائر
اإللكترونية القابلة إلعادة الشحن؛ الحقائب الواقية وأغطية الزينة وحقائب
الحمل للسجائر األلكترونية وأجهزة تسخين التبغ وأجهزة التدخين
اإللكترونية؛ حامالت السيارات وحماالت السيارات المخصصة للسجائر
اإللكترونية وأجهزة تسخين التبغ وأجهزة التدخين اإللكترونية؛ عبوات
التخلص من أعواد التبغ المسخن المستهلكة؛ أجهزة تسخين التبغ وأجهزة
.التدخين اإللكترونية

______________________________________
AD : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
35243 : رقم االدعاء
28-08-2020 : تاريخ االدعاء

255

Date of

23/11/2020

Applicant Name:

TOBOGAN N.V.
: Cura�ao
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

23/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

. في.توبوجان ان
كوراساو
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

Landhuis Groot Kwartier,
 جروت،الندهويس جروت كوارتير
Groot Kwartierweg 12,
،) فيليمستاد (سي دبليو،12 كوارتيرفج
Willemstad (CW), Curacao
كوراساو
Nader Jamil Qumsieh (NJQ &
11814 -142025ب.نادر جميل قمصية ص
ASSOCIATES) P.O.Box142025 عمان، شارع الملك عبدهللا الثاني258
11814 258 King Abdullah II
Street, Amman
Class
الصنف
176637
34
34
176637

Goods/Services

Tobacco and tobacco substitutes; cigarettes and
cigars; electronic cigarettes and oral vaporizers for
smokers; smokers' articles namely hookahs,
hookahs hose, lighters for smokers, filters
(cigarette-), cigar cases, cases (cigarette-); matches

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تبغ و بدائل تبغ؛ سجائر و سيجار؛ السجائر اإللكترونية و
مبخارات فومية للمدخنين؛ أدوات المدخنين والمعني بها
 فالتر،االرجيلة و وبرابيش االراجيل ووالعات المدخنين
. علب سجائر؛ وأعواد الثقاب، علب سيجار،للسجائر
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Date of

23/11/2020

Applicant Name:

TOBOGAN N.V.
: CuraCao
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

23/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

. في.توبوجان ان
كوراساو
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

Landhuis Groot Kwartier,
 جروت،الندهويس جروت كوارتير
Groot Kwartierweg 12,
،) فيليمستاد (سي دبليو،12 كوارتيرفج
Willemstad (CW), Curacao
كوراساو
Nader Jamil Qumsieh (NJQ &
11814 -142025ب.نادر جميل قمصية ص
ASSOCIATES) P.O.Box142025 عمان، شارع الملك عبدهللا الثاني258
11814 258 King Abdullah II
Street, Amman
Class
الصنف
176633
34
34
176633

Goods/Services

Tobacco and tobacco substitutes; cigarettes and
cigars; electronic cigarettes and oral vaporizers for
smokers; smokers' articles namely hookahs,
hookahs hose, lighters for smokers, filters
(cigarette-), cigar cases, cases (cigarette-); matches

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تبغ و بدائل تبغ؛ سجائر و سيجار؛ السجائر اإللكترونية و
مبخارات فومية للمدخنين؛ أدوات المدخنين والمعني بها
 فالتر،االرجيلة و وبرابيش االراجيل ووالعات المدخنين
 علب سجائر؛ وأعواد الثقاب، علب سيجار،للسجائر
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Date of

23/11/2020

Applicant Name:

TOBOGAN N.V.
: Cura�ao
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

23/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

. في.توبوجان ان
كوراساو
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

Landhuis Groot Kwartier,
 جروت،الندهويس جروت كوارتير
Groot Kwartierweg 12,
،) فيليمستاد (سي دبليو،12 كوارتيرفج
Willemstad (CW), Curacao
كوراساو
Nader Jamil Qumsieh (NJQ &
11814 -142025ب.نادر جميل قمصية ص
ASSOCIATES) P.O.Box142025 عمان، شارع الملك عبدهللا الثاني258
11814 258 King Abdullah II
Street, Amman
Class
الصنف
176632
34
34
176632

Goods/Services

Tobacco and tobacco substitutes; cigarettes and
cigars; electronic cigarettes and oral vaporizers for
smokers; smokers' articles namely hookahs,
hookahs hose, lighters for smokers, filters
(cigarette-), cigar cases, cases (cigarette-); matches

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تبغ و بدائل تبغ؛ سجائر و سيجار؛ السجائر اإللكترونية و
مبخارات فومية للمدخنين؛ أدوات المدخنين والمعني بها
 فالتر،االرجيلة و وبرابيش االراجيل ووالعات المدخنين
. علب سجائر؛ وأعواد الثقاب، علب سيجار،للسجائر
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تاريخ ايداع الطلب :

14/12/2020

اسم طالب التسجيل:

بريج ماونت انك.
كندا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

14/12/2020

Date of

Brij Mount Inc.
: Canada
Foreign Company

Applicant Name:

2887 Gardenview Cres,
 2887جاردينفيو كريس ،ميسيسوجا ،او
Mississauga, ON, L5M5T3,
ان ،ال  5ام  5تي  ،3كندا
Canada
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176520
34
34
176520

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

RICHSON AMERICAN TOBACCO LIMITED
من اجل البضائع/الخدمات التالية

ورق ماص لغاليين التبغ ،منافض ،منافض سجائر مصنوعة من معادن
نفيسة ،منافض سجائر من معدن نفيس ،أغلفة غاليين تبغ طويلة أسيوية،
غاليين تبغ طويلة أسيوية ( ،)kiseruرزم من أوراق السجائر ،زيت
كانابيديول [ ] CBDللسجائر اإللكترونية ،زيت القنب لمبخرات الفم للتدخين،
خراطيش تباع مليئة بنكهات كيميائية في شكل سائل للسجائر اإللكترونية،
خراطيش تباع مليئة ببروبيلين جليكول للسجائر اإللكترونية ،خراطيش تباع
مليئة بجلسرين نباتي للسجائر اإللكترونية ،علب للسجائر اإللكترونية ،علب
السعوط الخزفية ،نكهات كيميائية في شكل سائل تستخدم إلعادة ملء
خراطيش السجائر اإللكترونية ،تبغ مضغ ،علب سيجار وسجائر من معدن
نفيس ،علب سيجار ،علب سيجار من معدن نفيس ،قطاعات سيجار ،مباسم
سيجار ،مباسم سيجار من معدن نفيس ،مرطبات سيجار ،أنابيب سيجار،
علب سجائر ،علب سجائر من معدن نفيس ،علب سجائر مصنوعة من معدن
نفيس ،فالتر للسجائر ،مباسم السجائر من معدن نفيس ،مباسم لوالعات
السجائر ،مباسم لوالعات السجائر من معدن نفيس ،والعات السجائر،
والعات السجائر من معدن نفيس ،أضواء السجائر ،ورق السجائر ،أوراق
السجائر ،لفافات السجائر ،آالت للف السجائر ،أوراق لف السجائر ،أطراف
سجائر ،أنابيب سجائر ،سجائر ،سيجار رفيع ،سيجار ،قنب مجفف،
ماريجوانا مجففة-[ ،سجائر ،سجائر إلكترونية ،علب سجائر إلكترونية،
سجائر إلكترونية ،سجائر إلكترونية لالستخدام كبديل للسجائر التقليدية،
سيجار إلكتروني ،نرجيالت إلكترونية ،غاليين تدخين إلكترونية ،أطراف
فالتر للسجائر ،سجائر بأطراف مرشحة ،حجارة النار ،صوان وحجارة
النار ،صوان للوالعات ،أوعية غاز لوالعات السيجار ،تبغ للف اليدوي،
دبس عشبي كبديل للتبغ ،أعشاب للتدخين ،أعشاب لالستخدام كبدائل للتبغ،
مباسم لوالعات السجائر ،مباسم للسيجار والسجائر من معدن نفيس ،مباسم
للسجائر من معدن نفيس ،مباسم للسيجار من معدن نفيس ،مباسم للسجائر من
معدن نفيس ،نرجيالت ،صناديق لترطيب التبغ ،تبغ ممزق ياباني [تبغ
[ kizami]، kiseruغاليين تبغ ياباني طويل][ kizami ،تبغ ممزق
ياباني] ،أوراق التبغ ،صوان الوالعة ،والعات ،والعات للمدخنين،
اسطوانات غاز مسال لوالعات السجائر ،محاليل نيكوتين سائلة لالستخدام في
السجائر اإللكترونية ،محاليل سائلة لالستخدام في السجائر اإللكترونية،
اسطوانات غاز وقود مسال لوالعات السجائر ،آالت تسمح للمدخنين بصنع
السجائر بأنفسهم ،آالت للف السجائر ،مطاحن ماريجوانا ،رزم كبريت ،علب
كبريت ،علب كبريت من معدن نفيس ،حامالت أعواد الثقاب ،حامالت أعواد
ثقاب من معدن نفيس ،أعواد ثقاب ،سجائر منتول ،تبغ غاليين منتول ،سجائر
منتولية ،غاليين منتولية ،تبغ منتولي ،علب سيجار معدنية ،علب سعوط
معدنية ،فوهات لمباسم السجائر ،نرجيالت ،مبخرات فموية للمدخنين،

Goods/Services

absorbent paper for tobacco pipes; ashtrays; ashtrays for
smokers made of precious metals; ashtrays for smokers of
precious metal; asian long tobacco pipe sheaths; asian long
;tobacco pipes (kiseru); books of cigarette papers
cannabidiol KEW oil for electronic cigarettes; cannabidiol
;[CBI)] oil for oral vaporizers for smoking; cannabis grinders
cannabis oil for electronic cigarettes; cannabis oil for oral
vaporizers for smoking; cartridges sold filled with chemical
flavorings in liquid form for electronic cigarettes; cartridges
;sold filled with propylene glycol for electronic cigarettes
cartridges sold filled with vegetable glycerin for electronic
cigarettes; cases for electronic cigarettes; ceramic snuff
boxes; chemical flavourings in liquid form used to refill
electronic cigarette cartridges; chewing tobacco; cigar and
cigarette boxes of precious metal; cigar boxes; cigar boxes of
;precious metal; cigar cases; cigar cases of precious metal
;cigar cutters; cigar holders; cigar holders of precious metal
cigar humidifiers; cigar tubes; cigarette boxes; cigarette
boxes of precious metal; cigarette cases; cigarette cases
;made of precious metal; cigarette cases of precious metal
cigarette filters; cigarette holders of precious metal; cigarette
;lighter holders; cigarette lighter holders of precious metal
;cigarette lighters; cigarette lighters of precious metal
cigarette lights; cigarette paper; cigarette papers; cigarette
;rollers; cigarette rolling machines; cigarette rolling papers
;cigarette tips; cigarette tubes; cigarettes; cigarillos; cigars
dried cannabis; dried marijuana; E-cigarettes; electric
cigarettes; electronic cigarette boxes; electronic cigarette
cases; electronic cigarettes; electronic cigarettes for use as an
;alternative to traditional cigarettes; electronic cigars
electronic hookahs; electronic smoking pipes; filter tips for
cigarettes; filter-tipped cigarettes; firestones; flints and
;firestones; flints for lighters; gas containers for cigar lighters
hand-rolling tobacco; herbal molasses as a tobacco
substitute; herbs for smoking; herbs for use as tobacco
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substitutes; holders for cigarette lighters; holders for cigars
and cigarettes of precious metal; holders of cigarettes of
precious metal; holders of cigars of precious metal; hookahs;
humidors; Japanese shredded tobacco [kizami tobacco];
kiseru [long Japanese tobacco pipes]; kizami [Japanese
shredded tobacco]; leaf tobacco; lighter flints; lighters;
lighters for smokers; liquefied gas cylinders for cigarette
lighters; liquid nicotine solutions for use in e-cigarettes;
liquid nicotine solutions for use in electronic cigarettes;
liquid solutions for use in electronic cigarettes; liquified fuel
gas cylinders for cigarette lighters; machines allowing
smokers to make cigarettes by themselves; machines for
rolling cigarettes; marijuana grinders; match books; match
boxes; match boxes of precious metal; match holders; match
holders of precious metal; matchboxes; matchboxes of
precious metal; matches; menthol cigarettes; menthol pipe
tobacco; mentholated cigarettes; mentholated pipes;
mentholated tobacco; metal cigar cases; metal snuff boxes;
mouthpieces for cigarette holders; narghiles; oral vaporizers
for smokers; oral vaporizers for smoking purposes; paraffin
matches; pipe cleaners; pipe cleaners for tobacco pipes; pipe
pouches; pipe racks for tobacco pipes; pipe tampers; pipe
tobacco; pipes for smoking mentholated tobacco substitutes;
pocket apparatus for rolling cigarettes; pocket apparatus for
self-rolling cigarettes; pocket appliances for rolling one's
own cigarettes; pocket-size cigarette rolling machines; roll
your own tobacco; rolling tobacco; safety matches; sheaths
for long Asian tobacco pipes; smokeless cigar vaporizer
pipes; smokeless cigarette vaporizer pipes; smokeless
tobacco; smoking herb grinders; smoking pipe cleaners;
smoking pipe scourers; smoking pipes; smoking tobacco;
snuff; snuff boxes; snuff boxes of precious metal;
snuffboxes; snuffboxes of precious metal; snus; spittoons for
tobacco users; sulfur matches; sulphur matches; tampers for
tobacco pipes; tetrahydrocannabinol [THC) oil for electronic
cigarettes; tetrahydrocannabinol [THC] oil for oral
vaporizers for smoking; tips of yellow amber for cigar and
cigarette holders; tobacco; tobacco filters; tobacco
flavourings; tobacco jars; tobacco pipe cleaners; tobacco
pipe tampers; tobacco pipes; tobacco pipes of precious
metal; tobacco pouches; tobacco products; tobacco slicers;
tobacco spittoons; tobacco tins; tobacco, cigars and
cigarettes; white phosphorus matches; wicks adapted for
cigarette lighters; yellow phosphorus matches.

 أدوات تنظيف، أعواد ثقاب من البارافين،مبخرات فموية ألغراض التدخين
 مناصب، أكياس غاليين، أدوات تنظيف الغاليين لغاليين التبغ،الغاليين
 غاليين لتدخين بدائل التبغ، مدكات الغاليين و تبغ الغاليين،غاليين التبغ
 أدوات، جهاز جيب ذاتي اللف للسجائر، جهاز جيب للف السجائر،المنتولية
 لفة، آالت لف سجائر بحجم الجيب،جيب للف الشخص للسجائر الخاصة به
 أغلفة لغاليين التبغ األسيوية، أعواد ثقاب آمنة، تبغ اللف،التبغ الخاصة بك
 مطاحن، تبغ بدون دخان، غاليين مبخرات السجائر بدون دخان،الطويلة
، منظفات غاليين التدخين،أعشاب التدخين و أدوات تنظيف غاليين التدخين
 علب سعوط من معدن، علب السعوط، سعوط،غاليين التدخين و تبغ التدخين
، أعواد ثقاب من الكبريت، مباصق لمدخني التبغ، منتج تبغ بال دخان،نفيس
] للسجائرTHC[  زيت تترا هيدرو كانابينول،مدكات لغاليين التبغ
،] للمبخرات الفموية للتدخينTHC[  زيت تترا هيدرو كانابينول،اإللكترونية
، فالتر تبغ، تبغ،أطراف من الكهرمان األصفر لمباسم السيجار والسجائر
، مدكات غاليين التبغ، أدوات تنظيف غاليين التبغ، أوعية تبغ،نكهات تبغ
 آالت، منتجات تبغ، أكياس تبغ، غاليين تبغ من معدن نفيس،غاليين تبغ
 أعواد، تبغ وسيجار وسجائر، علب تبغ رقائقي، مباصق تبغ،تقطيع التبغ
 أعواد ثقاب من، فتائل معدة لوالعات السجائر،كبريت من الفوسفور األبيض
.الفوسفور األصفر

________________________________________Disclaimer
: The registration of this trademark does not give the owners
the exclusive right to use the words (AMERICAN
TOBACCO LIMITED) as a one set unit if used separately
from the mark.

ان: _______________________________________التنازل
تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات
) كوحدة واحدة وإذا وردتAMERICAN TOBACCO LIMITED(
.بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

24/12/2020

Applicant Name:

Philip Morris Products S.A.
: Switzerland
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Quai Jeanrenaud 3, 2000
Neuchatel, Switzerland

24/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.أيه.فيليب موريس بروداكتس أس
سويسرا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، نيوشاتيل2000 ،3 كواي جونرينود
سويسرا

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176483
34
34
176483

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

HEETS SILU
Goods/Services

Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic
smoking devices; tobacco, raw or manufactured; tobacco
products, including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for
roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco,
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for
medical purposes); smokers' articles, including cigarette
paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases
and ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes,
lighters; matches; tobacco sticks, tobacco products for the
purpose of being heated, electronic devices and their parts
for the purpose of heating cigarettes or tobacco in order to
release nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid
nicotine solutions for use in electronic cigarettes; electronic
smoking devices; electronic cigarettes; electronic cigarettes
as substitute for traditional cigarettes; electronic devices for
the inhalation of nicotine containing aerosol; oral vaporising
devices for smokers, tobacco products and tobacco
substitutes; smoker's articles for electronic cigarettes;Boxes
for electronic cigarettes and electronic cigarette accessories,
Cases for electronic cigarettes, Cartridges for electronic
cigarettes, Electronic cigarette atomizers, Electronic cigarette
cleaners, Electronic cigarette holders, Electronic cigarette
lanyards, Electronic cigarette lighters, Flavorings, other than
essential oils, for use in electronic cigarettes, Liquid for
electronic cigarettes, Chemical flavorings in liquid form used
to refill electronic cigarette cartridges, Smoking sets for
electronic cigarettes, Smokers' mouthpieces for electronic
cigarettes; devices for extinguishing heated cigarettes and
cigars as well as heated tobacco sticks; electronic
rechargeable cigarette cases.
________________________________________Priority
claim: Claim Country : AD
Claim No : 35230
Claim Date : 2020-08-25

الخدمات التالية/من اجل البضائع

المبخرات السلكية للسجائر االلكترونية وأجهزة التدخين االلكترونية؛ التبغ
الخام أو المصنّع؛ منتجات التبغ بما في ذلك السيجار والسجائر والسيجار
الرفيع وتبغ ماكينات اللف اليدوية وتبغ الغليون وتبغ المضغ وتبغ السعوط
والسجائر المصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ (لغير
األغراض الطبية)؛ مستلزمات المدخنين بما في ذلك ورق وأنابيب السجائر
وفالتر السجائر وعلب التبغ وعلب ومنافض السجائر والغاليين وأدوات
الجيب للف السجائر والوالعات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ ومنتجات التبغ
التي يتم تسخينها وأجهزة إلكترونية وقطعها لغاية تسخين السجائر أو التبغ من
أجل إطالق الرذاذ الذي يحتوي على النيكوتين لالستنشاق؛ محاليل النيكوتين
السائل المستخدمة في السجائر االلكترونية؛ أجهزة التدخين اإللكتروني؛
السجائر اإللكترونية؛ السجائر االلكترونية كبدائل عن السجائر التقليدية؛
األجهزة اإللكترونية الستنشاق النيكوتين المحتوي على رذاذ؛ أجهزة التبخير
بالفم للمدخنين ومنتجات التبغ وبدائل التبغ؛ مستلزمات المدخنين للسجائر
اإللكترونية؛ علب للسجائر اإللكترونية ومستلزمات السجائر اإللكترونية
وعلب السجائر اإللكترونية وعلب السجائر اإللكترونية ومرذاذات السجائر
اإللكترونية ومنظفات السجائر اإللكترونية وحامالت السجائر اإللكترونية
وأشرطة عنقية لحمل السجائر اإللكترونية ووالعات للسجائر اإللكترونية
والنكهات عدا عن الزيوت العطرية لالستخدام في السجائر االلكترونية
والسوائل للسجائر اإللكترونية والمنكهات الكيماوية بشكل سائل المستخدمة
إلعادة تعبئة عبوات السجائر اإللكترونية وأطقم التدخين للسجائر اإللكترونية
ومباسم السجائر اإللكترونية للمدخنين؛ أجهزة إطفاء السجائر والسيجار
المس ّخن وكذلك أعواد التبغ المس ّخنة؛ علب السجائر اإللكترونية القابلة إلعادة
الشحن

_______________________________________االدعاء بحق
AD : بلد االدعاء:االولوية
35230 : رقم االدعاء
25-08-2020 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

17/01/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة كمران للصناعة واالستثمار ذ.م.م

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مناطق حرة

& Kamaran Industry
Investment L.L.C
: Jordan
FREE ZONES

Applicant Name:

Free Zone - Queen Alia’a
المنطقة الحرة – مطار الملكة علياء الدولي
International Airport - Amman,
 عمان االردنJordan
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176534
34
34
176534

من اجل البضائع/الخدمات التالية

التبغ وأعواد الثقاب.

17/01/2021

Date of

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Tobacco and matches.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

27/01/2021

Applicant Name:

Abed Al Jawad Marie And
Partners Company
: Jordan
General Partnership Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Amman, Jordan

27/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

عبدالجواد مرعي وشركاه

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
 األردن،عمان

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
921100  ب. ص، شارع مكة،104 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن11192 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176544
34
34
176544

Goods/Services

Tobacco, molasses, smoking articles namely
ashtrays & cigarette lighters.

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

عدد التدخين بالتحديد مطافئ السجائر/التبغ والمعسل وأدوات
.ووالعات السجائر
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

24/03/2021

Applicant Name:

Ahmad Abdulrahman Mustafa
Al Alshurafa'
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Hasan Badareen St. Northern
Marka-Amman - Jordan

24/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

احمد عبد الرحمن مصطفى الشرفاء

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
 عمان,  ماركا الشمالية, شارع حسن بدارين
 االردن,

Trimark Consulting Company
شركة العالمة الثالثية لالستشارات
(Trimark) P.O.Box7780- 11118
 شارع71 11118 -7780ب.(ترايمارك) ص
71 Shareef Naser Bin Jameel
،  وادي صقرة،الشريف ناصر بن جميل
Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
Class
الصنف
176552
34
34
176552

Goods/Services

Tobacco,flavourings, other than essential oils, for
tobacco,electronic cigarettes,tobacco
pouches,flavourings, other than essential oils, for
use in electronic cigarettes,Flavored tobacco ,
Molasses

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 من اجل، عدا عن الزيوت العطرية، النكهات، التبغ
 عدا عن الزيوت، النكهات, أكياس تبغ,السجائر اإللكترونية،التبغ
 تبغ منكه،  معسل, لالستخدام في السجائر األلكترونية،العطرية
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تاريخ ايداع الطلب :

28/07/2021

اسم طالب التسجيل:

فراس وليد فتحي قراده
االردن
مؤسسة فردية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 11953 -420عمان/راس العين

176507

الصنف

firas waleed fathi qarade
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

420- 11953 amman/ras al ain

 11953 -420عمان/راس العين

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المعسل

اعالن الجريدة الرسمية

28/07/2021

Date of

420- 11953 amman/ras al ain
34

34

Class

176507

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

molasses
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

17/08/2021

Applicant Name:

Reemtsma Cigarettenfabriken
GmbH
: Germany
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

ريمتسما سيجاريتينفابريكن جي ام بي اتش

:اسم طالب التسجيل

22761 ،4 ستراسيه-بورن-ماكس
 المانيا،هامبورغ

921100- 11192
Class

: تاريخ ايداع الطلب

المانيا
شركة اجنبية

Max-Born-Strasse 4, 22761
Hamburg, Germany

176422

17/08/2021

- 921100

34

Goods/Services

Tobacco, whether manufactured or
unmanufactured; tobacco products; tobacco
substitutes, none being for medicinal or curative
purposes; cigarettes; cigarillos; cigars; hand-held
machines for making cigarettes; cigarette tubes;
cigarette filters; cigarette papers; electronic
cigarettes; liquids for electronic cigarettes;
matches and smokers’ articles, namely cigarette
filter tips, cigarette holders, cigarette cases, cigar
holders, cigar cases, cigar cutters, tobacco
pouches, tobacco pipes, ashtrays, cigarette lighters
not of precious metals, mouthpieces for cigarette
holders.

34

الصنف

أبو غزالة للملكية الفكرية
عمان11192
176422

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 منتجات التبغ؛ بدائل التبغ ال,التب غ سواء مصنع أو غير مصنع
شيء منها لغايات طبية أو عالجية؛ السجائرء السيجار الصغيرء
السيجارء آالت يدوية لصنع السجائرء أنابيب السجائرء
مرشحات (فالتر) السجائر أوراق السجائر السجائر اإللكترونية
السوائل للسجائر اإللكترونية أعواد الثقاب وأدوات المدخنين
وبالتحديد أطراف لفلتر السجائر وحامالت السجائر وعلب
السجائر وحامالت السيجار وعلب السيجار وقواطع السيجار
وأكياس التبغ وغليون التبغ ومنافض السجائر ووالعات السجائر
.ليست من المعادن الثمينة ومباسم لحامالت السجائر
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تاريخ ايداع الطلب :

10/09/2020

اسم طالب التسجيل:

خالد رجب حمزة دكيدك
االردن
مؤسسة فردية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

10/09/2020

Date of

khaled rajab hamzeh dksidek
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

الزرقاء /ش باب الواد

zarqa/bab al wad str

 11196 -960983الزرقاء /ش باب الواد
176475

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تجارة االجهزة الخلويه وكافة مستلزماتها

الصنف

960983- 11196 zarqa/bab al
wad str
35

35

Class

176475

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Trade of cellular devices and all its requirements
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Date of

19/10/2020

Applicant Name:

Facebook, Inc.
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

19/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

. انك،فيسبوك
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

1601 Willow Road, Menlo
 كاليفورنيا، مينلو بارك، ويلو رود1601
Park, California 94025, United
 الواليات المتحدة األمريكية،94025
States of America
Nader Jamil Qumsieh (NJQ &
11814 -142025ب.نادر جميل قمصية ص
ASSOCIATES) P.O.Box142025 عمان، شارع الملك عبدهللا الثاني258
11814 258 King Abdullah II
Street, Amman
Class
الصنف
176718
35
35
176718

Goods/Services

Marketing and promotion services; Provision of market research and
provision of business information; provision of commercial
information; provision of business management information;
Promoting the goods and services of others via the internet and
communication networks; Advertising services, namely, media
planning and media buying procurement services (advertising times,
advertising surfaces); brand evaluation and brand positioning services
for others, and advertising procurement services for others; Consulting
services in the fields of advertising and marketing; Business
intermediary services in the nature of facilitating the exchange and
sale of services and products of third parties via computer and
communication networks; Providing online marketplaces for sellers of
goods and/or services; Connecting buyers and sellers via an online
network environment; Business networking services; Employment
consultancy and recruiting services; Advertising services, namely,
providing rental of classified advertising space via the internet and
other communication networks; Compiling of data in online computer
databases and online searchable databases in the field of classifieds;
Promoting sales for others by facilitating pre-paid gift card services,
namely; Advertising services for promoting public awareness about
charitable, philanthropic, volunteer, public and community service and
humanitarian activities; Advertising via electronic media; Business
assistance services, namely, customer relationship management;
Advertising services; Dissemination of advertising for others via the
internet and communication networks; Promoting the goods and
services of others by means of distributing advertising via the internet
and other communications networks; Advertising services, namely,
advertising campaign management, targeting, implementation and
optimization services; Business management; Business administration,
office functions; Business consultation regarding marketing activities;
Brand strategy consulting services; design of advertising materials for
others; Provision of electronic reminders and notifications

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات التسويق والترويج؛ توفير أبحاث التسويق وتوفير
معلومات االعمال؛ توفير المعلومات التجارية؛ توفير معلومات
إدارة األعمال؛ خدمات الترويج للسلع والخدمات لآلخرين عبر
 وهي،اإلنترنت وشبكات االتصال؛ خدمات الدعاية واالعالن
 خدمات الشراء (أوقات،التخطيط اإلعالمي وشراء الوسائط
 مساحات الدعاية)؛ تقييم العالمة التجارية وخدمات، الدعاية
 وخدمات شراء اإلعالنات،تحديد العالمات التجارية لآلخرين
لآلخرين؛ خدمات استشارية في مجاالت الدعاية واالعالن
والتسويق؛ خدمات الوساطة التجارية في طبيعة تسهيل تبادل
وبيع خدمات ومنتجات األطراف الثالثة عبر شبكات الكمبيوتر
 أو/ واالتصاالت؛ توفير األسواق االلكترونية لبائعي السلع و
الخدمات؛ ربط المشترين والبائعين عبر بيئة شبكة اإلنترنت؛
خدمات شبكات األعمال؛ خدمات استشارات التوظيف والتعيين؛
 وهي توفير تأجير مساحات إعالنية،خدمات الدعاية واإلعالن
مبوبة عبر اإلنترنت وشبكات االتصال األخرى؛ تجميع البيانات
في قواعد بيانات الكمبيوتر على اإلنترنت وقواعد البيانات القابلة
للبحث عبر اإلنترنت في مجال اإلعالنات المبوبة؛ تعزيز ترويج
المبيعات لآلخرين من خالل تسهيل خدمات بطاقات الهدايا
؛ خدمات الدعاية واإلعالن لتعزيز الوعي العام،المدفوعة مسبقًا
حول األنشطة والخدمات الخيرية واالنسانية والتطوعية و
الخدمة العامة والمجتمعية واألنشطة اإلنسانية؛ الدعاية واإلعالن
 وهي،عبر الوسائط اإللكترونية؛ خدمات المساعدة التجارية
إدارة عالقات العمالء؛ الخدمات اإلعالنية؛ نشر اإلعالنات
لآلخرين عبر اإلنترنت وشبكات االتصال؛ الترويج السلع
والخدمات لآلخرين عن طريق توزيع اإلعالنات عبر اإلنترنت
 وهي خدمات،وشبكات االتصاالت األخرى؛ الخدمات اإلعالنية
إدارة الحمالت اإلعالنية واستهدافها وتنفيذها وتحسينها؛ ادارة
 تفعيل النشاط المكتبي؛ استشارات،اعمال؛ توجيه األعمال
األعمال فيما يتعلق بأنشطة التسويق؛ خدمات استشارات
استراتيجية العالمة التجارية؛ تصميم مواد إعالنية لآلخرين؛
اتاحة التنبيهات واإلخطارات اإللكترونية
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Date of

01/12/2020

Applicant Name:

Al Rabie Saudi Foods Co.
Ltd.
: Saudi Arabia
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

01/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة الربيع السعودية لألغذية المحدودة

:اسم طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

New Industrial City ||, Kharj
 ص، طريق الخرج،المدينة الصناعية الثانية
St., P.O. Box 42787, Riyadh
 المملكة،11551  الرياض42787 ب
11551, K.S.A.
العربية السعودية
Nader Jamil Qumsieh (NJQ &
11814 -142025ب.نادر جميل قمصية ص
ASSOCIATES) P.O.Box142025 عمان، شارع الملك عبدهللا الثاني258
11814 258 King Abdullah II
Street, Amman
Class
الصنف
176635
35
35
176635

Goods/Services

Wholesaling and retailing services; the bringing
together, for benefit of others, of a variety of
goods (excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase
those goods namely, foodstuff; demonstration of
goods services namely, foodstuff and breverages;
Trade fairs (Organization of-) for commercial or
advertising purposes; advertising services; sales
promotion services for others; import & export
services; Marketing; Direct selling services,
Advertising; business management; business
administration.

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات البيع بالجملة والتجزئة؛ خدمات تجميع البضائع المختلفة
معا لمصلحة االخرين (ما عدا خدمات النقل) لتمكين الزبائن من
معاينة وشراء هذه البضائع بسهولة والمعني بها المواد الغذائية؛
خدمات عرض السلع والمعني بها المواد الغذائية والمشروبات؛
خدمات تنظيم المعارض لغايات تجارية او دعائية؛ خدمات
الدعاية واالعالن؛ خدمات ترويج المبيعات لالخرين؛ خدمات
 خدمات،االستيراد والتصدير؛ التسويق؛ خدمات البيع المباشر
.الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال
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Date of

22/12/2020

Applicant Name:

Roche Diagnostics GmbH
: Germany
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Sandhofer Strasse 116, 68305
Mannheim, Germany

22/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، مانهايم68305 116 ،ساندهوفر شتراسيه
المانيا

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176461
35
35
176461

Goods/Services

Advertising; Business management; Business
administration; Organisation of business meetings
to encourage creativity, generation of ideas,
problem solving and innovation; Marketing,
market research and market analysis; services of
an innovation hub, namely professional business
consultancy and provision of business assistance
for startups; Formulating business strategies for
startup companies; Business incubator services,
namely providing management consulting and
advisory services in the areas of corporate growth
strategy, innovation and growth processes,
organisational transformation and talent
management and development strategies to
emerging and start-up companies
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018289176
Claim Date : 2020-08-14
________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in yellow, grey and white
according to the print filed with the application.

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات إدارة األعمال ؛ خدمات تولي
وتسيير شؤون األعمال؛ تنظيم اجتماعات عمل لتشجيع اإلبداع
واستحداث األفكار وحل المشكالت واالبتكار؛ خدمات التسويق
وخدمات بحوث األسواق وتحليل األسواق؛ خدمات مركز
 خدمات تقديم االستشارات المهنية لألعمال: تحديدا،االبتكار
وتقديم المساعدة التجارية للشركات الناشئة؛ خدمات صياغة
،استراتيجيات األعمال للشركات الناشئة؛ خدمات تبني األعمال
 تقديم االستشارات اإلدارية وخدمات تقديم النصائح في:تحديدا
مجاالت استراتيجية نمو الشركات وعمليات االبتكار والنمو
والتحول المؤسسي وإدارة المواهب واستراتيجيات التطوير
للشركات المبتدئة والناشئة

______________________________________
EU : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
018289176 : رقم االدعاء
14-08-2020 : تاريخ االدعاء
_______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون: اشتراطات خاصة
باأللوان األصفر والرمادي واألبيض وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
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Date of

11/01/2021

Applicant Name:

Nationality

SolaX Power Network
Technology (Zhe jiang) Co.,
Ltd.
: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

11/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

سوالإكس باور نيتوورك تيكنولوجي (زهي
. ليمتد،.جيانغ) كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

: جنسية الطالب

No. 288, Shizhu Road, Tonglu
 تونغلو إيكونوميك، شيزهو رود،288 .نمبر
Economic Development Zone,
 هانغزهو، تونغلو كاونتي،ديفيلوبمينت زون
Tonglu County, Hangzhou
 الصين، زهيجيانغ بروفينس،سيتي
City, Zhejiang Province, China
The Right Choice IP
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
P.O.Box841153- 11184 Amman,
 ضاحية،  عمان11184 -841153ب.ص
Dahiat AL Rashid, Om Omarah ، 59  عمارة رقم،  شارع ام عمارة، الرشيد
Street , Building No.59 Ground
الطابق االرضي
floor 59
Class
الصنف
176657
35
35
176657

Goods/Services

Publicity; advertising; outdoor advertising;
commercial administration of the licensing of the
goods and services of others; organization of
exhibitions for commercial or advertising
purposes; import-export agency services;
provision of an online marketplace for buyers and
sellers of goods and services; procurement
services for others [purchasing goods and services
for other businesses]; sales promotion for others;
marketing; personnel management consultancy;
systemization of information into computer
databases.

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الدعاية واإلعالن؛ دعاية وإعالن؛ اإلعالنات الخارجية؛ إدارة
األعمال التجارية لمنح تراخيص للسلع والخدمات لصالح الغير؛
تنظيم المعارض لألغراض التجارية أو اإلعالنية؛ وكاالت
االستيراد والتصدير؛ توفير سوق عبر اإلنترنت لمشتري وبائعي
السلع والخدمات؛ خدمات تدبير االحتياجات لآلخرين [شراء سلع
وخدمات تتعلق بأعمال تجارية أخرى]؛ ترويج المبيعات لصالح
الغير؛ التسويق؛ االستشارات حول إدارة شؤون الموظفين؛
.تنظيم المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

17/01/2021

اسم طالب التسجيل:

ناشونال كيتشن اند باث اسوسييشن

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

امريكا
شركة اجنبية

17/01/2021

Date of

National Kitchen & Bath
Association
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

687 Willow Grove Street,
 687ويلو جروف ستريت ،هاكيتستاون،
Hackettstown, New Jersey
نيوجيرسي  07840الواليات المتحدة
07840 U.S.A.
األمريكية
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176381
35
35
176381

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

NKBA
من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات االنتساب ،تحديدا :خدمات الترويج لمصالح قطاع
المطابخ والحمامات

Goods/Services

Association services, namely, promoting the
interests of the kitchen and bath industry
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

17/01/2021

Applicant Name:

National Kitchen & Bath
Association
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

17/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

ناشونال كيتشن اند باث اسوسييشن

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

687 Willow Grove Street,
، هاكيتستاون، ويلو جروف ستريت687
Hackettstown, New Jersey
 الواليات المتحدة07840 نيوجيرسي
07840 U.S.A.
األمريكية
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176380
35
35
176380

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

KBIS
Goods/Services

Association services, namely, promoting the
interests of the kitchen and bath industry;
conducting, arranging, and organizing business
conferences and trade shows in the kitchen and
bath industry; promoting the interests of the
kitchen and bath industry through dissemination of
educational materials; evaluating kitchen and bath
professionals to determine professional
competency
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90/069,165
Claim Date : 2020-07-23

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 خدمات الترويج لمصالح قطاع، : تحديدا،خدمات االنتساب
 وتنظيم مؤتمرات، خدمات ترتيب،المطابخ والحمامات؛ عقد
االعمال والعروض التجارية في مجال المطابخ والحمامات؛
خدمات الترويج لمصالح قطاع المطابخ والحمامات من خالل
نشر المواد التعليمية؛ خدمات تقييم مهنيي المطابخ والحمامات
لتحديد الكفاءة المهنية

_______________________________________ا
US : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
90/069,165 : رقم االدعاء
23-07-2020 : تاريخ االدعاء
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Date of

21/01/2021

Applicant Name:

Roche Diagnostics GmbH
: Germany
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Sandhofer Strasse 116, 68305
Mannheim, Germany

21/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، مانهايم68305 ،116 ساندهوفر شتراسيه
المانيا

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176469
35
35
176469

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

BLUE SPRUCE
Goods/Services

Professional business consultancy services relating
to the setting up and operation of scientific and
medical laboratories; Business management;
Business planning and business strategy services
for others in the field of healthcare.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018286291
Claim Date : 2020-08-07

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات تقديم استشارات األعمال المهنية المتعلقة بإنشاء وتشغيل
المختبرات العلمية والطبية؛ خدمات إدارة األعمال ؛ خدمات
تخطيط األعمال واستراتيجيات األعمال لآلخرين في مجال
.الرعاية الصحية
_______________________________________ا
EU : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
018286291 : رقم االدعاء
07-08-2020 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

25/01/2021

Applicant Name:

Hatem Abed Alrazzaq Mufleh
Al- Zou`bi
: Jordan
FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Next to Arab Islamic Bank Khelda- Amman - Jordan

25/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

حاتم عبدالرزاق مفلح الزعبي

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة
 بجانب البنك العربي االسالمي الدولي- خلدا
 عمان – االردن-

Nader Jamil Qumsieh (NJQ &
11814 -142025ب.نادر جميل قمصية ص
ASSOCIATES) P.O.Box142025 عمان، شارع الملك عبدهللا الثاني258
11814 258 King Abdullah II
Street, Amman
Class
الصنف
176724
35
35
176724

Goods/Services

Advertising; business management; business
administration; office functions; Auctioneering;
Commercial administration of the licensing of the
goods and services of others; Commercial
information and advice for consumers [consumer
advice shop]; Communication media (Presentation
of goods on -) namely Wash, cleaning, greasing,
maintenance and repair, polishing services for
vehicle, for retail purposes; Demonstration of
goods namely Wash, cleaning, greasing,
maintenance and repair, polishing services for
vehicle; Exhibitions (Organization of -)for
commercial or advertising purposes; Marketing;
the bringing together for the benefit of other to
enable the consumer to view and purchase the
goods namely Wash, cleaning, greasing,
maintenance and repair, polishing services for
vehicle; Online Booking service and applications.

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط
المكتبي؛ البيع بالمزاد العلني؛ اإلدارة التجارية لترخيص السلع
والخدمات الخاصة بآخرين؛ تقديم المعلومات التجارية والنصح
للمستهلكين [مؤسسة إرشاد المستهلكين]؛ عرض السلع على
وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة والمعني بها خدمات غسل
وتنظيف وتشجيم وصيانة واصالح وتلميع السيارات؛ عرض
السلع والمعني بها غسل وتنظيف وتشجيم وصيانة واصالح
وتلميع السيارات؛ تنظيم المعارض لغايات تجارية أو دعائية؛
التسويق؛ خدمات التجميع لمصلحة االخرين من اجل تمكين
المستهلكين من معاينة وشراء البضائع بشكل مالئم والمعني بها
غسل وتنظيف وتشجيم وصيانة واصالح وتلميع السيارات؛
.خدمة حجز المواعيد عبر اإلنترنت والتطبيقات
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Date of

31/01/2021

Applicant Name:

LOUIS VUITTON
MALLETIER
: France
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

2, rue du Pont Neuf, 75001
Paris, France

31/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

لويس فايتون ماليتير

:اسم طالب التسجيل

فرنسا
شركة اجنبية
، باريس75001 ،نيوف- ريو دو بونت،2
فرنسا

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176576
35
35
176576

Goods/Services

Advertising services for communication and
public awareness in the field of environment,
ecology, sustainable development and social
issues.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : FR
Claim No : 4671805
Claim Date : 2020-08-03

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات اإلعالن للتواصل والتوعية العامة في مجال البيئة وعلم
.البيئة والتنمية المستدامة والقضايا االجتماعية
______________________________________
FR : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
4671805 : رقم االدعاء
03-08-2020 : تاريخ االدعاء
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Date of

04/02/2021

Applicant Name:
Nationality

Foodak
: Qatar

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

04/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

فودك
قطر
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

Al Saad, Suhaim Ben Hamad
 رقم الشارع، شارع سحيم بن حمد،السد
Street, Street no. 231, Zone 38,
،103  رقم المكتب،38  المنطقة،231
Office no. 203, Building no.
 قطر-  الدوحة،2 الطابق
103, Floor 2, Doha - Qatar
Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
921100  ب. ص، شارع مكة،104 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن11192 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176602
35
35
176602

Goods/Services

Displaying restaurants and cafes on the websites;
External advertising; Renting advertising spaces;
Assistance in running a commercial or industrial
business; Regulating subscriptions in
communication services for the benefit of others;
Business information and advice for consumers;
Business information and advice for consumers
(Consumer Advice Shop).

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 الدعاية،عرض المطاعم والمقاهي على المواقع االلكتروني
 المساعدة في، تأجير المساحات اإلعالنية،واإلعالن الخارجي
 تنظيم االشتراكات في،إدارة األعمال التجارية أو الصناعية
 معلومات ونصائح تجارية،خدمات االتصال لصالح الغير
 معلومات تجارية ونصائح للمستهلكين (محل نصح،للمستهلكين
.)المستهلك
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تاريخ ايداع الطلب :

09/02/2021

اسم طالب التسجيل:

فاونتن ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

09/02/2021

Date of

Fontaine Limited
: United Kingdom
Foreign Company

Applicant Name:

TMF Group, 8th Floor, 20
تي ام اف جروب ،الطابق الثامن20 ،
Farringdon Street, London
فارينجدون ستريت ،لندن اي سي  4ايه 4
EC4A 4AB, United Kingdom
ايه بي ،المملكة المتحدة
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176385
35
35
176385

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

CREED
من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات البيع بالتجزئة المتعلقة ببيع العطور والروائح العطرية
والمستحضرات العطرية وماء الزينة المعطر والكولونيا
ومستحضرات الحالقة وجل الحالقة وصابون الحالقة ورغوة
الحالقة وعطورات بعد الحالقة والمراهم العطرية للحالقة
ولوشن اللحى ومستحضرات الزينة السائلة ومستحضرات الزينة
غير الطبية والصابون والصابون لالستخدام الشخصي
ومستحضرات التجميل للحمام واالغتسال ومستحضرات العناية
بالبشرة غير العالجية ومستحضرات العناية باألظافر
ومستحضرات للعناية بالشعر والزيوت العطرية والزيوت
َّ
المعطرة ومزيالت الروائح الكريهة لالستخدام الشخصي
ومعطرات الغرف والشموع والشموع المعطرة بالعطور
والروائح العطرية ومرذاذ العطور.
_______________________________________
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءGB :
رقم االدعاء UK00003566118 :
تاريخ االدعاء 09-12-2020 :

Goods/Services

Retail services connected with the sale of
perfumes, fragrances, eau de parfum, toilet water,
colognes, shaving preparations, shaving gels,
shaving soaps, shaving foams, aftershave
preparations, shaving balms, lotions for beards,
toiletries, non-medicated toiletry preparations,
soaps, soaps for personal use, cosmetic
preparations for the bath and shower, nonmedicated skin care preparations, nail care
preparations, hair care preparations, essential oils,
scented oils, deodorants for personal use, room
fragrances, candles, candles scented with perfumes
and fragrances, perfume atomisers.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : GB
Claim No : UK00003566118
Claim Date : 2020-12-09
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

09/02/2021

اسم طالب التسجيل:

برايم سيليكتد بروداكتس ش.م.ل.
لبنان
شركة اجنبية

Prime Selected Products SAL
: Lebanon
Foreign Company

المكلس ،شارع رقم  ،4لبنان

Mkalles, Road No. 4, Lebanon

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

09/02/2021

Date of
Applicant Name:

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176374
35
35
176374

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات اإلدارة التجارية لترخيص البضائع والخدمات لآلخرين
واألسرة
والدعاية  /اإلعالنات وعرض الكراسي ذات الذراعين
ّ
وأس ّرة المستشفيات والمقاعد الطويلة والمخدات ومستلزمات
األسرة  -غير المعدنية واألثاث والفرشات والفرشات ا مزودة
بنوابض والوسائد واألرائك عبر وسائل االتصال ،لغايات البيع
بالتجزئة وخدمات تنظيم المعارض للغايات التجارية أو
اإلعالنية وخدمات ترويج المبيعات لآلخرين.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Commercial administration of the licensing of the
goods and services of others, Advertising/
publicity, Presentation of Armchairs, Beds,
Hospital Beds, Benches, Cushions, Bed fitting -not
metal, Furniture, Mattresses, Spring mattresses,
Pillows, Sofas on communication media, for retail
purposes, Organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes, Sales
promotion for others.
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Date of

09/02/2021

Applicant Name:

Publicis Groupe SA
: France
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

: تاريخ ايداع الطلب

بابليسيس غروب أس إيه
فرنسا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

75008 ، افنيو دي شانزيليزيه133
 فرنسا،باريس

133 avenue des ChampsElysées, 75008 Paris, France
Cedar White Bradley
Consulting/Jordan Ltd
P.O.Box435- 11821 Amman,
Makkah Street, Al-Hijaz
Towers Center
Class
176704
35

09/02/2021

األردن ذ/ سيدر وايت برادلي لالستشارات
، شارع مكة، عمان11821 -435ب.م م ص
أبراج الحجاز

35

الصنف

176704

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

APX
Goods/Services

Media buying, planning and placement services;
providing consulting services in the field of
facilitating the planning, buying, and selling of
media; rental and purchase of advertising time and
space on all communication means and media.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات شراء الوسائط وتخطيطها وتنسيبها؛ توفير خدمات
االستشارات في مجال تسهيل تخطيط الوسائط وشرائها وبيعها؛
تأجير وشراء الوقت والمساحة اإلعالنية على كافة وسائل
.التواصل والوسائط
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Date of

14/02/2021

Applicant Name:

Novartis AG
: Switzerland
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Goods/Services

: تاريخ ايداع الطلب

نوفارتس ايه جي
سويسرا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 سويسرا، بازل4002

4002 Basel, Switzerland
Cedar White Bradley
Consulting/Jordan Ltd
P.O.Box435- 11821 Amman,
Makkah Street, Al-Hijaz
Towers Center
Class
176705
35

14/02/2021

األردن ذ/ سيدر وايت برادلي لالستشارات
، شارع مكة، عمان11821 -435ب.م م ص
أبراج الحجاز

35

الصنف

176705

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Promoting public awareness of the need for
treatment and monitoring of neurological diseases
and disorders and the management of said diseases
and disorders.

تعزيز الوعي العام بشأن الحاجة إلى عالج ورصد األمراض
.واالضطرابات العصبية وإدارة هذه األمراض واالضطرابات

________________________________________
Special condition : Claiming Colors Apricot and
Grey as per the specimen filed at the Trademark
Office

______________________________________
العالمة محددة بااللوان المشمشي و: _اشتراطات خاصة
الرمادي كما في النموذج المودع لدى مسجل العالمات التجارية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

16/02/2021

اسم طالب التسجيل:

دبليو بي بي لوكسمبورغ غاما اس ايه ار ال

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

لوكسيمبورغ
شركة اجنبية

16/02/2021

Date of

WPP Luxembourg Gamma
Sarl
: Luxembourg
Foreign Company

Applicant Name:

124, Boulevard de la Pétrusse,
 ,124بوليفارد دي ال بيتروسه ,ل2330-
L - 2330 Luxembourg,
لوكسمبورغ ،لوكسمبورغ
Luxembourg
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176588
35
35
176588

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات الترويج؛ خدمات التسويق؛
الخدمات اإلعالنية؛ خدمات العالقات العا ّمة؛ خدمات البحوث
واالستشارات اإلعالمية؛ خدمات األبحاث والمعلومات المتعلقة
باألعمال التجارية وخدمات اإلعالن و التسويق؛ خدمات الشراء
اإلعالمية؛ خدمات التخطيط والشراء والتفاوض على المساحات
واألوقات اإلعالنية واإلعالمية؛ خدمات إدراج اإلعالنات في وسائل
اإلعالم ؛ خدمات إدارة األعمال والخدمات االستراتيجية؛ خدمات
استراتيجية وسائل التواصل االجتماعي؛ بحوث األعمال التجارية
والتخطيط االستراتيجي وخدمات النصائح واالستشارات لآلخرين في
مجال اإلعالن وخدمات التسويق واستراتيجيات األعمال واالتصاالت
ووسائل التواصل االجتماعي والترويج والعالقات العامة؛ توفير
الدعايات لآلخرين من خالل شبكة معلومات الحاسوب العالمية؛
خدمات إنشاء عالمة تجارية وخدمات تحديد المواقع واالستراتيجية؛
خدمات االستشارات فيما يتعلق باستراتيجيات العالمات وإدارة
العالمات وإدارة عالقات الزبائن والتسويق واستهداف الزبائن؛
خدمات إنتاج المواد اإلعالنية والدعايات التجارية؛ إقامة الحمالت
االعالنية؛ خدمات تجميع اإلعالنات لالستخدام كصفحات انترنت على
شبكة حاسوبية عالمية؛ تقديم خدمات وسائل اإلعالم في مجال الدعاية
والتسويق الموجه ،تحديدا :خدمات التخطيط وشراء الوقت والمساحات
اإلعالمية لإلعالن التسويقي المباشر؛ خدمات اإلعالن والتسويق
الرقمي وعبر اإلنترنت؛ خدمات التنبؤ التسويقي؛ خدمات تنظيم
الحمالت الترويجية والخدمات االستشارية ذات الصلة؛ تنظيم
المعارض والعروض التجارية للغايات التجارية أو اإلعالنية؛ خدمات
بحوث األسواق وتحليل األسو اق؛ خدمات ابتكار العالمات التجارية؛
أبحاث السوق المتعلقة بتقييم العالمة التجارية؛ أبحاث السوق المتعلقة
بالتقييم؛ خدمات تحليل بيانات األعمال؛ خدمات تقييم األعمال؛ تقييم
األعمال وتقدير قيمة العملية التجارية؛ خدمات تولي وتسيير شؤون
األعمال؛ خدمات تقديم المساعدة في مجال األعمال وجميعها تتعلق
بالتسويق؛ المساعدة والمشورة في األعمال التجارية وكل ما يتعلق
بهوية الشركة واألعمال؛ المساعدة والمشورة في األعمال التجارية في
كل ما يتعلق باعتماد األسماء والعالمات التجارية والشعارات

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Advertising services; promotional services; marketing
;services; publicity services; public relations services
media research and consultation services; research and
information services relating to business, advertising
and marketing; media buying services; planning,
buying and negotiating advertising and media space
;and time; the placement of advertising in the media
business management and strategy services; social
media strategy services; business research, strategic
planning, advisory and consultation services for others
in the field of advertising, marketing, business strategy,
communications, social media, promotions and public
relations; providing advertising for others online over a
global computer information network; brand creation,
positioning and strategy services; consultancy services
in relation to brand strategies, brand management,
customer relationship management, marketing and
consumer targeting; production of advertising matter
;and commercials; creation of advertising campaigns
compilation of advertisements for use as web pages on
a global computer network; providing media services
in the field of one-to-one advertising and marketing,
namely, the planning and purchase of media time and
space for direct marketing advertising; digital and
online advertising and marketing services; marketing
forecasting services; organization of promotional
;campaigns and related consultancy services
organisation of exhibitions and trade fairs for
commercial or advertising purposes; market research
and market analysis; brand creation services; market
research relating to brand valuation; market research
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relating to valuation. business data analysis services;
business appraisals; business evaluation and
assessment of the value of a business operation;
business administration; business assistance, all
relating to marketing; business assistance and advice
all relating to corporate and business image and
identity; business assistance and advice all relating to
the adoption of names, trade marks, logos and brands;
business services relating to future trend forecasting,
strategy and development of new innovations;
commercial agency services, brand, trade mark and
corporate identity consultancy and strategy services;
opinion polling services; analysis and study of
information collected on consumer opinions and
behaviour through market research and advertising
studies; marketing studies; trend analysis services;
statistical analysis and compilation; data processing;
segmentation and profiling of market data; compiling
of information into databases; management of
databases; provision of information, advice and
consultancy relating to the aforesaid; provision of the
aforesaid services on-line from a computer database or
a global computer network.

والعالمات؛ خدمات األعمال المتعلقة بالتنبؤ باالتجاه المستقبلي
واستراتيجية وتطوير ابتكارات جديدة؛ خدمات الوكالة التجارية
والعالمة وخدمات استشارات العالمات التجارية وهوية الشركات
واالستراتيجيات؛ خدمات استطالع الرأي؛ تحليل ودراسة المعلومات
التي تم جمعها حول آراء المستهلكين وسلوكهم من خالل أبحاث
السوق والدراسات اإلعالنية؛ دراسات التسويق؛ خدمات تحليل
الموضة؛ خدمات التحليل وجمع البيانات اإلحصائية ؛ معالجة
البيانات؛ تجزئة وحفظ بيانات السوق؛ تجميع المعلومات في قواعد
البيانات؛ إدارة قواعد البيانات؛ خدمات تقديم المعلومات وخدمات تقديم
النصائح والخدمات المتعلقة بما سبق؛ توفير الخدمات المذكورة عبر
.االنترنت من قواعد بيانية حاسوبية او شبكة الحاسوب العالمية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

22/02/2021

Applicant Name:

PATEK PHILIPPE SA
GENEVE
: Switzerland
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Rue du Rhone, 41 – 1204
GENEVE, SWITZERLAND

22/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

باتيك فيليب اس ايه جنيف

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية
 سويسرا، جنيف1204 - 41 ،رو دو رون

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
921100  ب. ص، شارع مكة،104 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن11192 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176445
35
35
176445

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

PATEK
Goods/Services

Retail or wholesale services for optical goods, horological articles
and chronometric instruments, parts and fittings for chronometric
instruments, watches, jewellery, precious stones, key rings, cases,
boxes, cuff links, lapel pins [jewellery], tie clips, tie pins, medals,
works of art, printed matter, printed publications, stationery,
writing instruments, artist’s material, money holders, engravings,
bags, trunks, luggage, covers, leatherware goods, umbrellas,
parasols, walking sticks, clothing, footwear, headgear; import and
export services for optical goods, horological articles and
chronometric instruments, parts and fittings for chronometric
instruments, watches, jewellery, precious stones, key rings, cases,
boxes, cuff links, lapel pins [jewellery], tie clips, tie pins, medals,
works of art, printed matter, printed publications, stationery,
writing instruments, artist’s material, money holders, engravings,
bags, trunks, luggage, covers, leatherware goods, umbrellas,
parasols, walking sticks, clothing, footwear, headgear; presentation
of goods and services; presentation of goods on communication
media, for retail purposes; organization of events, exhibitions, fairs
and shows for commercial, promotional and advertising purposes;
arranging and conducting of art exhibitions for commercial or
advertising purposes; arranging and conducting of cultural
exhibitions for commercial or advertising purposes; promotion of
goods and services through sponsorship; arranging promotion of
charitable fundraising events; promoting art and cultural activities;
promotion of musical concerts; promoting the artwork of others by
means of providing online portfolios via a website; promoting the
goods and services of others; advertising services relating to the
sale of horological goods and jewellery goods; sales promotions.

________________________________________Priority claim:
Claim Country : CH
Claim No : 02270/2021
Claim Date : 2021-02-12

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات البيع بالتجزئة أو البيع بالجملة لسلع البصريات ومعدات قياس
الوقت وأدوات قياس الزمن وأجزاء (قطع) وتجهيزات ألدوات قياس
الوقت والساعات والمجوهرات واألحجار الكريمة وحلقات المفاتيح
والعلب والصناديق وأزرار (مشابك) األكمام ودبابيس طية صدر
السترة [المجوهرات] ومشابك ربطة العنق ودبابيس ربطة العنق
والميداليات (القالدات) واألعمال الفنية والمواد المطبوعة
والمنشورات المطبوعة والقرطاسية (ادوات مكتبية) وأدوات الكتابة
ومواد الفنانين وحامالت النقود والنقوش والحقائب وصناديق السفر
و األمتعة واألغطية والمصنوعات الجلدية والمظالت والشمسيات
،وعصي المشي (عكازات) والمالبس ولباس القدم وأغطية الرأس
خدمات االستيراد والتصدير لسلع البصريات ومعدات قياس الوقت
وأدوات قياس الزمن وأجزاء وتجهيزات ألدوات قياس الوقت
والساعات والمجوهرات واألحجار الكريمة وحلقات المفاتيح والعلب
والصناديق وأزرار (مشابك) األكمام ودبابيس طية صدر السترة
[المجوهرات] ومشابك ربطة العنق ودبابيس ربطة العنق والميداليات
واألعمال الفنية والمواد المطبوعة والمنشورات المطبوعة
والقرطاسية (أدوات مكتبية) وأدوات الكتابة ومواد الفنانين وحامالت
النقود والنقوش والحقائب وصناديق السفر واألمتعة واألغطية
والمصنوعات الجلدية والمظالت والشمسيات وعصي المشي
 عرض وإشهار،(عكازات) والمالبس ولباس القدم وأغطية الرأس
 عرض وإشهار البضائع على وسائط االتصال،السلع والخدمات
 تنظيم الفعاليات والمعارض والمعارض،ألغراض البيع بالتجزئة
،التجارية والعروض لألغراض التجارية والترويجية واإلعالنية
 تنظيم،تنظيم وإقامة المعارض الفنية ألغراض تجارية أو دعائية
 الترويج للسلع،وإقامة المعارض الثقافية ألغراض تجارية أو دعائية
 تنظيم الترويج لفعاليات جمع التبرعات،والخدمات من خالل الرعاية
، الترويج للحفالت الموسيقية، ترويج األنشطة الفنية والثقافية،الخيرية
الترويج ألعمال اآلخرين الفنية عن طريق توفير محافظ على
، الترويج لسلع وخدمات اآلخرين،اإلنترنت عبر موقع إلكتروني
الخدمات اإلعالنية المتعلقة ببيع سلع ادوات قياس الوقت وسلع
.تسويق) المبيعات/  عروض (ترويج،المجوهرات
_______________________________________االدع
CH : بلد االدعاء:اء بحق االولوية
02270/2021 : رقم االدعاء
12-02-2021 : تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

09/03/2021

اسم طالب التسجيل:

فينغ ميديكال كو ،.ليمتد.
الصين
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

09/03/2021

Applicant Name:

Fengh Medical Co., Ltd.
: China

Foreign Company

D3, No.6 Dongsheng West
دي ،3نمبر 6.دونغشينغ ويست رود،
Road, Jiangyin National Highجيانغيين ناشيونال هاي-تك زون ،الصين
tech Zone, China
The Right Choice IP
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
P.O.Box841153- 11184 Amman,
ص.ب 11184 -841153عمان  ،ضاحية
الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم Dahiat AL Rashid, Om Omarah ، 59
Street , Building No.59 Ground
الطابق االرضي
floor 59
Class
الصنف
176643
35
35
176643

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات البيع بالتجزئة للمستحضرات الصيدالنية والبيطرية
والصحية والمستلزمات الطبية؛ خدمات البيع بالجملة
للمستحضرات الصيدالنية والبيطرية والصحية والمستلزمات
الطبية؛ خدمات البيع بالتجزئة أو البيع بالجملة للمستلزمات
الطبية؛ خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات اإلشهار؛ عرض
السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة؛ ترويج
المبيعات [لآلخرين]؛ خدمات التسويق.

Date of

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Trocars; Suture materials; Surgical apparatus and
;instruments; Medical apparatus and instruments
;Surgical robots; Hemostatic suture instruments
Thread, surgical; Surgical cutlery; Sterilized
medical instruments; Dental apparatus and
instruments; Ultrasound apparatus for medical
purposes.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

29/03/2021

Applicant Name:

Red Sea Water Sport L.L.C
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

29/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

البحر االحمر للرياضات المائيه
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

العقبه

aqaba
P.O.Box990- 11821 Amman -

Al-Anees street - Bldg . 2
176405

Class

35

Goods/Services

dissemination of advertising matter

________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give owners the right to use word (H & S
MARINE)if used separately from the mark

- شارع االنيس-  عمان11821 -990ب.ص
2 عمارة رقم
35

الصنف

176405

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات نشر مواد الدعاية واإلعالن

______________________________________
 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق: _التنازل
) بمعزل عنH & S MARINE( المطلق باستعمال الكلمة
العالمه

286

: تاريخ ايداع الطلب

GENERAL MOTORS LLC
: United States
Foreign Company

جينيرال موتورز ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

300 Renaissance Center, City
of Detroit State of Michigan
48265-3000 USA
840553- 11184 amman - al
shmeisani - prince shaker bin
zaid str
Class
176628
35

 سيتي اوف، رينيسانس سنتر300
3000-48265  والية ميتشيغان،ديترويت
الواليات المتحدة االميركية
- 840553 سابا و شركاهم للملكية الفكرية
 ش االمير-  الشميساني- عمان11184
شاكر بن زيد
الصنف
35
176628

30/05/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

30/05/2021

Date of

Goods/Services

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Advertising, promotion and public relations relating to motor
vehicles, sports involving motor vehicles and the motor vehicle
industry; wholesaling and retailing services in this class relating
to the sale of motor vehicles and parts and accessories for motor
vehicles; advertising, promotion and public relations relating to
entertainment, cultural and sporting events; online retail services
featuring computer software platform to manage connectivity of
downloaded software applications with motor land vehicle
electric, information and entertainment systems; business
management and consulting services; business management and
organization and consultancy; business information; providing
business information via web site; import-export agencies; sales
promotion for others; marketing; operating on-line marketplace
for buyers and sellers of goods and services; dissemination of
advertising and publicity material; radio advertising; television
advertising; online advertising on computer network; business
services relating to transportation of goods and services;
administration of customer loyalty program; auction services;
retail services for vehicles, vehicle parts and accessories, and
retailing of vehicle services; online retail services for vehicles,
vehicle parts and accessories, and retailing of vehicle services.

خدمات الدعاية واإلعالن وخدمات الترويج والعالقات العامة المتعلقة
بالمركبات اآللية والرياضات التي تشمل المركبات اآللية وصناعة
المركبات اآللية ؛ خدمات البيع بالجملة والتجزئة في هذه الفئة والمتعلقة
ببيع المركبات اآللية وقطع غيارها وملحقاتها؛ خدمات الدعاية
واإلعالن وخدمات الترويج والعالقات العامة المتعلقة بالترفيه
والفعاليات الثقافية والرياضية؛ خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت
التي تتميز بمنصة لبرمجيات الحاسوب إلدارة اتصال تطبيقات
البرمجيات التي تم تحميلها باستخدام محرك كهربائي للمركبة األرضية
ونظم المعلومات والترفيه؛ خدمات إدارة األعمال والخدمات
االستشارية؛ إدارة وتنظيم األعمال واالستشارات؛ خدمات توفير
المعلومات التجارية؛ توفير المعلومات التجارية عبر الموقع
اإللكترونية؛ خدمات وكاالت االستيراد والتصدير؛ خدمات ترويج
المبيعات لآلخرين؛ خدمات التسويق؛ تشغيل األسواق عبر اإلنترنت
لمشتري وبائعي السلع والخدمات؛ نشر المواد اإلعالنية والدعائية؛
الدعايات اإلذاعية؛ خدمات الدعاية واإلعالن عبر التلفاز؛ خدمات
اإلعالن عبر اإلنترنت على شبكة الحاسوب؛ خدمات األعمال المتعلقة
بنقل البضائع والخدمات؛ إدارة برامج والء المستهلكين؛ خدمات
المزادات؛ خدمات البيع بالتجزئة للمركبات وقطع وإكسسوارات
المركبات وخدمات بيع المركبات بالتجزئة؛ خدمات البيع إلكترونيا
بالتجزئة للمركبات وقطع واكسسوارات المركبات وخدمات بيع
المركبات بالتجزئة

_______________________________________
Priority claim: Claim Country : BR
Claim No : 921635370
Claim Date : 2020-12-17

____________________________________
BR : بلد االدعاء:___االدعاء بحق االولوية
921635370 : رقم االدعاء
17-12-2020 : تاريخ االدعاء
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Date of

30/05/2021

Applicant Name:

Expedia, Inc.
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

30/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.انك،اكسبيديا
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

1111 Expedia Group Way W,
، سياتل، اكسبيديا جروب واي دبليو1111
Seattle, Washington 98119
 الواليات المتحدة،98119 واشنطن
USA
االميركية
SABA & CO
سابا وشركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
 شارع االمير56 11184 -840553ب.ص
PROPERTY P.O.Box840553 الشميساني االردن,شاكر بن زيد
11184 56, PRINCE SHAKER
BIN ZAID ST.,SHEMISSANI
Class
الصنف
176614
35
35
176614

Goods/Services

Providing information in the nature of price
comparison information and comparative ratings
and rankings of hotels and other accommodations;
customer loyalty, reward, affinity, and incentive
services; customer club services; promoting the
use of charge and credit card accounts of others
through the administration of incentive programs;
conducting customer loyalty, reward, affinity and
incentive programs and customer clubs for
commercial promotion and for advertising
purposes; business consulting services; business
consulting services in the field of travel and travel
planning; providing airfare comparison
information; advertising services; promoting and
marketing the goods and services of others via
electronic communication networks.

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

توفير المعلومات على شكل معلومات مقارنة لألسعار
وتصنيفات تفضيلية وتصنيفات للفنادق وغيرها من المساكن؛
خدمات والء الزبائن والجوائز والجذب والخدمات التحفيزية؛
خدمات نوادي المستهلكين؛ خدمات الترويج الستخدام حسابات
بطاقات الشحن وبطاقات االئتمان لآلخرين من خالل إجراء
برامج تحفيزية؛ خدمات إقامة برامج والء الزبائن والجوائز
والجذب والحوافز ونوادي المستهلكين للترويج التجاري
وللدعاية؛ خدمات استشارات األعمال؛ خدمات تقديم
االستشارات العملية في مجال السفر والتخطيط للسفر؛ خدمات
توفير معلومات المقارنة للسفر جوا؛ خدمات الدعاية واإلعالن؛
خدمات الترويج والتسويق لبضائع وخدمات اآلخرين عن طريق
.شبكات االتصاالت االلكترونية
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تاريخ ايداع الطلب :

22/06/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة جمال العمد وشريكته

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
تضامن

22/06/2021

Date of

Jamal Al-amad and his partner
compaNY
: Jordan
General Partnership Company

Applicant Name:

عمان  -عبدون

Amman - abdoun

المحامي خالد مرار  11131 -5404عمان
176514

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تسويق العقارات الدعاية واالعالن للعقارات استشارات االعمال
للعقارات

5404- 11131 amman
35

35

Class

176514

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Real estate marketing real estate advertising real
estate business consultancy
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

24/06/2021

24/06/2021

Date of

اسم طالب التسجيل:

Khalifeh Advanced Est./Jalil
مؤسسة خليفة المتطورة/جليل محمود يعقوب
Mahmoud Jacob Khalifeh
خليفة
: Jordan
االردن
INDIVIDUAL FOUNDATION
مؤسسة فردية

Applicant Name:

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

عمان ،شارع المدينة المنورة االردن

Amman,Al Madina Al
Munawara St. Jordan

 11121 -212065عمان ،شارع المدينة
المنورة االردن
176611

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات االستيراد والتصدير تجارة البرمجيات تجارة اجهزة
الصوت والصورة والضوء  /حلول الصوت والصورة والضوء

35

212065- 11121 Amman,Al
Madina Al Munawara St.
Jordan
Class
176611
35

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

IMPORT AND EXPORT AGENCIES
SOFTWARE TRADE AUDIO AND VIDEO
SOLUTIONS

290

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

24/06/2021

Applicant Name:

Belaya trading medical
equipment
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

24/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة بياليا لتجارة االجهزة والمستلزمات
الطبية
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

amman-queen rania streetcomplex no:115

115 مجمع رقم- شارع الملكة راينا- عمان

1437- 11953 amman-queen
rania street-complex no:115

شارع الملكة راينا-  عمان11953 -1437
115 مجمع رقم-

176513

Class

35

Goods/Services

35

الصنف

176513

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

WEBSITE AND E-SERVICES MANAGEMENT

ادرة موقع الكتروني وخدمات الكترونية

________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give owners the right to use the general and
descriptive words separately from the mark

______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: _التنازل
باستعمال (الكلمات العامة والوصفية )بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

28/06/2021

اسم طالب التسجيل:

ابراهيم حسين عبد الرحمن حمادنه

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية
عمان  -شفا بدران

IBRAHIM HUSIEN ABED
AL RAHMAN HAMADNEH
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

Amman - shafa badran

 11181 - 2340عمان الرابية -ش الشريف
ناصر
176414

28/06/2021

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

اإلعالن » عرض السلع » خدمات التجزئة التي تقدمها محالت
السوبر ماركت » خدمات البيع بالتجزئة والجملة وهي المواد
الغذانية

2340- 11181 amman -al rabiya
35

35

Class

176414

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

advertising,goods demostration, retail services
provided by supermarkets, retail and wholesale
services namely food stuffs

292

: تاريخ ايداع الطلب

Talabat General Trading and
Contracting Company W.L.L
: Kuwait
Foreign Company

شركة طلبات للتجارة العامة والمقاوالت

:اسم طالب التسجيل

Plot 002 Unit No. 00029
Building Olympic Council of
Asia, Salim Al Mubarak Street
Hawally, Salmiya
18055- 11195 amman

 مبنى،00029  رقم الوحدة،002 القطعة
 شارع سالم،المجلس األولمبي األسيوي
 السالمية،  محافظة حولي، ،المبارك

01/07/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

01/07/2021

Date of

176501

Class

35

كويت
شركة اجنبية

- 18055

35

Goods/Services

Advertising and promotional services; business
administration in the field of transport and
delivery; business management services in the
field of transport and delivery; computerized food
and grocery ordering services; computerized
ordering service featuring consumer goods of
others, food, and groceries; on-line ordering
service featuring consumer goods of others, food,
and groceries; office functions; on-line retail store
services featuring consumer goods of | others,
food, and groceries; on-line grocery store services;
comparison shopping services; monitoring,
managing and tracking of packages and shipments;
monitoring and tracking of packages and
shipments to ensure on-time delivery for business
purposes; business management consulting
services in the field of transportation and delivery;
providing a web-based system and online portals
in the field of consumer-to-business commerce for
consumers to enter, manage and modify their
consumer preference information for use by
merchants to create and manage offers for delivery
to consumers. ,

المحامي عالء محمد البطاينة
عمان11195

الصنف

176501

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الخدمات اإلعالنية والترويجية» توجيه األعمال في مجال النقل
 خدمات إدارة األعمال في مجال النقل والتسليم؛ خدمات.والتسليم
الطلبات المحوسبة لألطعمة والبقالة» خدمات الطلبات المحوسبة
»التي تعرض السلع االستهالكية لآلخرين واألطعمة واليقالة
خدمات الطلبات عبر االنترنت التي تعرض السلع االستهالكية
لآلخرين واألطعمة والبقالة» تفعيل النشاط المكتبي؛» خدمات
محالت البيع بالتجزئة عبر االنترنت التي تعرض السلع
االستهالكية لآلخرين واألطعمة واليقالة» خدمات محالت اليقالة
عبر االنترنت» خدمات مقارئة التسوق» خدمات مراقبة وإدارة
وتتبع الطرود والشحنات» خدمات مراقبة وتتبع الطرود
»والشحنات لضمان التسليم في الوقت المحدد ألغراض األعمال
»خدمات استشارات إدارة األعمال في مجال النقل والتسليم
توفير أنظمة أساسها الويب وبوابات عبر االنترنت في مجال
التجارة بين المستهلكين واألعمال التجارية للمستهلكين إلدخال
وإدارة وتعديل معلومات التفضيالت الخاصة بالمستهلكين
لالستخدام من قبل التجار إلنشاء وإدارة العروض للتسليم
ْ , .للمستهلكين
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

12/07/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة امهات االردن لتواصل االجتماعي
ذ.م.م

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

12/07/2021

Date of

The Mothers Of Jordan
Company For Social
Communication Is Alimited
Liability Company
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

عمان  -الرابية  -ش القيروان

amman - al-rabieh - alqayrawan str

المحامية ايناس الضمور 11195 -17906
عمان

17906- 11195 Amman

176680

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات
.اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر  ،تنظيم
المعارض لغايات تجارية او إعالنية الدعاية واإلعالن الخارجي
 .عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها التجزئة كتابة
نصوص الدعاية واإلعالن .

35

35

Class

176680

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Modeling for advertising or sales promotion ‘online advertising on a computer network: «outdoor
advertising + organization of exhibitons for
commercial or advertising purposes
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تاريخ ايداع الطلب :

13/07/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة ويلماكس للتجارة
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

دبي االمارات العربية

13/07/2021

Date of

wilmax trading l.l.c
: United Arab Emirates
Foreign Company

Applicant Name:

Dubai-UNITED ARAB EMIRATES

Khaled Barasneh Attorney
المحامي خالد البراسنة 11190 -928413
928413- 11190 amman / wasfi
عمان  /شارع وصف التل  /مجمع القدس
al tal str . alquds complex - fl.5
رقم ( )224الطابق الخامس رقم ()502
office 502
Class
الصنف
176395
35
35
176395

من اجل البضائع/الخدمات التالية

محاسبة؛ إعداد تقارير الحسابات؛ اإلدارة التجارية لترخيص السلع والخدمات الخاصة
بآخرين؛ المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء؛ دعاية وإعالن ؛ وكاالت الدعاية
واإلعالن؛ الدعاية واإلعالن بالطلب البريدي؛ تحديث مواد الدعاية واإلعالن؛ نشر
مواد الدعاية واإلعالن؛ تأجير المساحات اإلعالنية؛ تقديم المعلومات التجارية
والنصح للمستهلكين [مؤسسة إرشاد المستهلكين]؛ تحليل أسعار التكلفة؛ الرد على
الهاتف [للمشتركين غير الموجودين]؛ تقييم األعمال؛ تنظيم االشتراك في الصحف
لآلخرين؛ تنظيم االشتراك بخدمات االتصاالت لآلخرين؛ إدارة أعمال فناني التمثيل؛
المساعدة في إدارة األعمال؛ البيع بالمزاد العلني؛ تدقيق الحسابات؛ لصق اإلعالنات؛
مسك الدفاتر؛ تقييم األعمال؛ استشارات األعمال المهنية؛ المعلومات واألخبار عن
األعمال ؛ التحريات عن األعمال؛ تقصي حقائق األعمال؛ استشارات في إدارة وتنظيم
األعمال؛ المساعدة في إدارة األعمال؛ استشارات إدارة األعمال؛ إدارة أعمال الفنادق؛
إدارة أعمال فناني التمثيل؛ إدارة أعمال الرياضيين؛ استشارات تنظيم األعمال؛ أبحاث
األعمال؛ خدمات نقل األعمال؛ اإلدارة التجارية لترخيص السلع والخدمات الخاصة
بآخرين؛ وكاالت األنباء التجارية؛ تقديم المعلومات التجارية والنصح للمستهلكين
[مؤسسة إرشاد المستهلكين]؛ المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو الصناعية؛
عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة؛ خدمات مقارنة األسعار؛
تجميع المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر؛ تجميع البيانات اإلحصائية؛ تجميع
المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر؛ تنظيم المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر؛
استشارات األعمال المهنية؛ تقديم المعلومات التجارية والنصح للمستهلكين [مؤسسة
إرشاد المستهلكين]؛ تحليل أسعار التكلفة؛ البحث عن المعلومات في ملفات كمبيوتر
لآلخرين؛ عرض السلع؛ اإلعالن بالبريد المباشر؛ نشر مواد الدعاية واإلعالن؛ توزيع
العينات؛ استنس اخ الوثائق؛ التنبؤات االقتصادية؛ الخبراء في الكفاية؛ وكاالت
التوظيف؛ تنظيم المعارض لغايات تجارية أو دعائية؛ تنظيم عروض األزياء لغايات
ترويجية؛ إدارة الملفات المبرمجة؛ التنبؤات االقتصادية؛ إدارة أعمال الفنادق؛ وكاالت
االستيراد والتصدير؛ المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو الصناعية؛ وكاالت
األنباء التجارية؛ المعلومات واألخبار عن األعمال؛ التحريات عن األعمال؛ تقصي
حقائق األعمال؛ تحرير الفواتير؛ خدمات التصميم لغايات الدعاية واإلعالن؛ اإلدارة
التجارية لترخيص السلع والخدمات الخاصة بآخرين؛ خدمات النصح في إدارة
ا ألعمال؛ المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو الصناعية؛ إدارة الملفات المبرمجة؛
استشارات إدارة شؤون الموظفين؛ التسويق؛ أبحاث التسويق؛ دراسات التسويق ؛
خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات؛ خدمات اقتطاع األخبار أو
المعلومات المهمة في الصحف؛ تنظيم االشتراك في الصحف لآلخرين؛ تأجير اآلالت
والمعدات المكتبية؛ اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر؛ االستفتاء
واستطالع اآلراء؛ تنظيم المعارض لغايات تجارية أو إعالنية؛ تنظيم المعارض
التجارية لغايات تجارية أو إعالنية ؛ الدعاية واإلعالن الخارجي؛ خدمات التعاقد
الخارجي [مساعدة في األعمال]؛ إعداد كشوف الرواتب؛ استشارات إدارة شؤون
الموظفين؛ توظيف األفراد؛ نسخ الصور؛ االستفتاء واستطالع اآلراء؛ عرض السلع
على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة؛ خدمات مقارنة األسعار؛ المعالجة
اإلدارية لطلبات الشراء؛ معالجة النصوص؛ خدمات الشراء لآلخرين [شراء السلع
والخدمات لألعمال األخرى]؛ إنتاج أفالم الدعاية واإلعالن؛ االختبارات النفسية

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Accounting, Accounts (Drawing up of statements of-),
Administration (Commercial —) of the licensing of the goods and
services of others, Administrative processing of purchase orders,
Advertising, Advertising agencies, Advertising by mail order,
Advertising material (Updating of-), Advertising matter
(Dissemination of-), Advertising space (Rental of-), Advice for
consumers (Commercial information and —) [consumer advice
shop], Analysis (Cost price-), Answering (Telephone-) [for
unavailable subscribers], Appraisals (Business-), Arranging
newspaper subscriptions for others, Arranging subscriptions to
telecommunication services for others, Artists (Business
management of performing —), Assistance (Business management
—), Auctioneering, Auditing, Bill-posting, Book-keeping, Business
appraisals, Business consultancy, Business information, Business
inquiries, Business investigations, Business management and
organization consultancy, Business management assistance,
Business management consultancy, Business management of
hotels, Business management of performing artists, Business
management of sports people, Business organization consultancy,
Business research, Businesses (Relocation services for—),
Commercial administration of the licensing of the goods and
services of others, Commercial information agencies, Commercial
information and advice for consumers [consumer advice shop],
Commercial or industrial management assistance, Communication
media , (Presentation of goods on —), for retail purposes,
Comparison services (Price—), Compilation of information into
computer databases, Compilation of statistics, Computer databases
(Compilation of information into—), Computer databases,
(Systemization of information into—), Consultancy (Professional
—business—), Consumers (Commercial information and advice for
), [consumer advice shop], Cost price analysis, Data search in
computer files for others, Demonstration of goods, Direct mail
advertising, Dissemination of advertising matter, Distribution of
samples, Document reproduction, Economic forecasting, Efficiency
experts, Employment agencies, Exhibitions (Organization of —)for
commercial or advertising purposes, Fashion shows for promotional
— purposes (Organization of —), File management (Computerized
), Forecasting (Economic—), Hotels (Business management of —),
Import-export agencies, Industrial management assistance
(Commercial or—), Information agencies (Commercial —),
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Information (Business—), Inquiries (Business—), Investigations
(Business—), Invoicing, Layout services for advertising purposes,
Licensing of the goods and services of others (Commercial
administration of the—), Management (Advisory services for
business—), Management assistance, (Commercial or industrial —
), Management (Computerized file—), Management consultancy
(Personnel —), Marketing, Marketing research, Marketing studies,
Modelling for advertising or sales promotion, News clipping
services, Newspaper subscriptions (Arranging —) for others, Office
machines and equipment rental*, On-line advertising on a computer
network, Opinion polling, Organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes, Organization of trade fairs for
commercial or advertising purposes, Outdoor advertising,
Outsourcing services [business assistance], Payroll preparation,
Personnel management consultancy, Personnel recruitment,
Photocopying services, Polling (Opinion—), Presentation of goods
on communication media, for retail purposes, Price comparison
services, Processing (Administrative —)of purchase orders,
Processing (Word —), Procurement services for others, [purchasing
goods and services for other businesses], Production of advertising
films, Psychological testing for the selection of personnel, Public
relations, Publication of publicity texts, Publicity, Publicity
agencies, Publicity columns preparation, Publicity material rental,
Publicity texts (Publication of—), Publicity texts (Writing of —),
Purchase orders (Administrative processing of —), Radio
advertising, Radio commercials, Recruitment (Personnel —),
Relocation services for businesses, Rental of advertising space,
Rental of advertising time on communication media, Rental of
photocopying machines, Rental of vending machines, Rental
(Office machines and equipment —)*, Rental (Publicity material—
), Reproduction (Document—),Research (Business—), Retail
purposes (Presentation of goods on communication media, for —),
Sales promotion for others, Samples (Distribution of —),
Secretarial services, Shop window dressing, Shorthand,
Sponsorship search, Statements of accounts (Drawing up of—),
Statistics (Compilation of—), Subscriptions (Arranging —) to
telecommunication services for others, Subscriptions (Arranging
newspaper —)for others, Systemization of information into
computer databases, Tax preparation, Telecommunication services,
(Arranging subscriptions to —)for others, Telemarketing services,
Telephone answering for unavailable subscribers, Television
advertising, Television commercials, Testing (Psychological —)for
the selection of personnel, Texts (Writing of publicity—), Trade
fairs (Organization of-) for commercial or advertising purposes,
Transcription, Typing, Updating of advertising material, Vending
machines (Rental of—), Word processing, Writing of publicity
texts

الختيار الموظفين؛ العالقات العامة؛ نشر نصوص الدعاية واإلعالن؛ الدعاية
واإلعالن؛ وكاالت الدعاية واإلعالن؛ إعداد أعمدة الدعاية واإلعالن؛ تأجير مواد
الدعاية واإلعالن؛ نشر نصوص الدعاية واإلعالن؛ كتابة نصوص الدعاية واإلعالن؛
المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء؛ اإلعالن بالراديو؛ اإلعالن بالراديو؛ توظيف
األفراد؛ خدمات نقل األعمال؛ تأجير المساحات اإلعالنية؛ تأجير وقت للدعاية
واإلعالن في وسائل االتصال؛ تأجير آالت نسخ الصور؛ تأجير آالت البيع؛ تأجير
اآلالت والمعدات المكتبية؛ تأجير مواد الدعاية واإلعالن؛ استنساخ الوثائق؛ أبحاث
األعمال؛ عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة؛ ترويج المبيعات
[لآلخرين]؛ توزيع العينات؛ خدمات السكرتارية؛ تزيين واجهات المحالت التجارية؛
االختزال؛ بحث الكفاالت؛ إعداد تقارير الحسابات؛ تجميع البيانات اإلحصائية؛ تنظيم
االشتراك في الصحف [لآلخرين]؛ تنظيم المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر؛
تنظيم المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر؛ إعداد الضرائب؛ تنظيم االشتراك
بخدمات االتصاالت لآلخرين؛ خدمات التسويق عبر الهاتف؛ الرد على الهاتف
للمشتركين غير الموجودين؛ الدعاية واإلعالن عبر التلفزيون؛ الدعاية واإلعالن عبر
التلفزيون؛ االختبارات النفسية الختيار الموظفين؛ كتابة نصوص الدعاية واإلعالن؛
تنظيم المعارض التجارية لغايات تجارية أو إعالنية؛ النسخ؛ الطباعة؛ تحديث مواد
الدعاية واإلعالن؛ تأجير آالت البيع؛ معالجة النصوص؛ كتابة نصوص الدعاية
واإلعالن
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

17/11/2021

Applicant Name:

Mohammed AL Hamwi Bin
Bilal
: Syrian Arab Republic
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

: تاريخ ايداع الطلب

محمد الحموي بن بالل

:اسم طالب التسجيل

سوريا
شركة اجنبية
 احداث، قدسيا، ريف دمشق،سوريا

Syria, Reef Damascus, Qudsya,
Ahdath
NADER J. QUMSIEH
P.O.Box184653- 11118
AMMAN, JORDAN
Class
176400
35

17/11/2021

نادر جميل قمصية
 االردن,عمان11118

- 184653ب.ص

35

Goods/Services

Advertising; business management; business administration; office
functions; commercial processing management for licensing the
goods and services of others - advertising - and advertising
agencies - rental advertising space - Advice for consumers
(Commercial information and -) [consumer advice shop] organizing subscriptions to telecommunication services on behalf
of others - Business Administration Assistance - Business
administration and organized consultant - business administration
to license the goods and services of others - Commercial or
industrial management assistance -; the bringing together, for
benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport
thereof), enabling customers to conveniently view and purchase
those goods namely Coffee, artificial coffee, coffee substitute,
Liquid coffee, Beverages (Coffee-based) and providing food and
drink; cafeterias; ready-made coffee canteens; cafes; self-service
cafes- Presentation and Distribution of samples - Organization of
trade fairs for commercial or advertising purposes - Import-export
agencies -Advertising signs for shops, commercial markets, malls
and commercial exhibitions- Industrial management assistance
(Commercial or-) - Exhibitions (Organization of -)for commercial
or advertising purposes - Communication media (Presentation of
goods on - Foodstuff), for retail purposes - advertising Administrative processing of purchase orders - Trade fairs
(Organization of-) for commercial or advertising purposes.

الصنف

176400

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

،الدعاية و االعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي
 الدعاية- معالجة اإلدارة التجارية لترخيص سلع وخدمات الغير
-  تأجير المساحات اإلعالنية-  وكاالت الدعاية واالعالن- واالعالن
- " معلومات ونصائح تجارية للمستهلكين " محل نصح المستهلك
 المساعدة- تنظيم االشتراكات في خدمات االتصاالت لصالح الغير
 االدارة-  ادارة أعمال واستشارات تنظيمية- في إدارة األعمال
 المساعدة في إدارة األعمال- التجارية لترخيص سلع وخدمات الغير
 خدمات تج ميع البضائع المختلفة معا لمصلحة- التجارية أو الصناعية
االخرين (ما عدا خدمات النقل) لتمكين الزبائن من معاينة وشراء هذه
البضائع بسهولة والمقصود بها البن والقهوة وما يقوم مقام البن و
القهوة السائلة والمشروبات التي أساسها القهوة وتقديم الطعام
والشراب والكافتيريات وأكشاك بيع القهوة الجاهزة ومقاهي الخدمة
 تنظيم المعارض لغايات تجارية-  عرض العيينات وتوزيعها-الذاتية
 آرمات الدعاية السماء-  وكاالت االستيراد والتصدير- أو دعائية
 المساعدة في-المحالت واألسواق التجارية والموالت والمعارض
 تنظيم المعارض التجارية- إدارة األعمال التجارية أو الصناعية
 عرض السلع (المواد الغذائية) على- للغايات التجارية أو العالنية
-  الدعاية واالعالن- وسائل االتصاالت لغايات البيع بالتجزئة
 تنظيم المعارض لألغراض- المعالجة اإلدارية ألوامر الشراء
.التجارية أو الدعائية االعالنية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

23/11/2021

Applicant Name:

mohammad basem hatamleh
: United States
INDIVIDUAL

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

محمد باسم حتاملة
امريكا
فرد

:اسم طالب التسجيل

 اربد11953 -2919ب.ص

P.O.Box2919- 11953 irbid
Class

: تاريخ ايداع الطلب

اربد –شارع اربد

IRBED /IRBED ST

176670

23/11/2021

35

Goods/Services

export and import and advertising including online
advertising ,e- marketing, presentation of goods on
communication media, for retail purposes, trade of
games, Computerized on-line search and ordering
services for merchandise related to computer game
software, wholesale services for recorded content,
online retail store services featuring recorded
content, retail store services featuring recorded
content , sample distribution ,distribution of
samples for advertising purposes, retail services
for clothing, advertising services relating to
clothing, online retail sale services relating to
clothing, online retail store services featuring
cosmetic and beauty products, clothing and _
accessories, trade of pens and mugs and notebook
and bags And accessories, cases and covers for
smart phones watches and trade of boots of al!
kinds and sun, providing business and marketing
information via a website, rental of advertising
space on websites

35

الصنف

176670

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

استيراد وتصدير وخدمات الدعاية واالعالن بما في ذلك اإلعالن
عرض البضائع عبر.  التسويق االلكتروني, عبر اإلنترنت
 خدمات. بيع األلعاب,وسائل االتصال لغايات البيع بالتجزئة
البحث والطلب المحوسبة عبر اإلنترنت للبضائع المتعلقة ببرامج
ألعاب الكمبيوتر ؛ خدمات البيع بالجملة للمحتوى المسجل ؛
خدمات متاجر البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت التي تتميز
بالمحتوى المسجل ؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي تتميز
بالمحتوى المسجل ؛ توزيع العينات توزيع العينات من أجل
الدعاية خدمات بيع المالبس بالتجزئة خدمات الدعاية المتعلقة
بالمالبس؛ خدمات البيع بالتجزنة عبر اإلنترنت المتعلقة
 خدمات متاجر البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت التي.بالمالبس
 تجارة, تعرض مستحضرات التجميل والمالبس واإلكسسوارات
أقالم الحبر وأكواب الشرب ذات المقابض والدفاتر والحقائب و
االكسسوارات والحافظات واألغطية الخاصة بالهواتف الذكية
تجارة االحذية بأنواعها توفير المعلومات التجارية. والساعات
وتسويقية عبر موقع على شبكة اإلنترنت؛ تأجير مساحات
إعالنية على مواقع الويب
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تاريخ ايداع الطلب :

29/11/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة صيدلية المدعم
االردن
ذ.م.م

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

29/11/2021

Date of

Boost pharmacy
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

عمان  -بدر

amman - bader

 11195 -17753عمان  -بدر
176683

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تجارة االدويه ومواد التجميل واغذية االطفال والمنتجات
الصيدالنيه والطبيه والمدعمات الغذائيه واالجهزة الطبيه

17753- 11195 amman - bader
35

35

Class

176683

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Pharmaceutical trade services, nutrition, sound,
pharmaceutical, medical, medical supplies and
medical devices
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

05/12/2021

اسم طالب التسجيل:

حمزة حسن محمد عبد العزيز

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية

05/12/2021

Date of

hamzeh hasan mohammad
abd alazez
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

اربد  -الرمثا

irbed - al ramtha

ص.ب 11953 -2919اربد
176407

P.O.Box2919- 11953 irbid
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تجارة القهوة ومنتجات القهوة بكافة أنواعها والشوكوالته
والزعتر والهيل والتمور والحلويات والمكسرات والبهارات
وحلوى ؛ وحالوة طحينية؛ والنوغات (حلوى أو راحة بيضاء)
المحشوة بالمكسرات وحلوى النوجا وطحينية (عجينة بذور
السمسم) .وهالم (جلي)الفواكه؛ والتوابل أعشاب الحدائق
الطازجة؛ و اليانسون و الشاي  .وخدمات الدعاية واالعالن
وخدمات المتعلقة بالبيع جملة ومفرق لمواد الغذائية والتموينية
توزيع العينات :توزيع العينات من أجل الدعاية

35

35

Class

176407

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Trade Coffee and coffee products of all kinds and
chocolate, thyme,cardamom,dates , sweets, nuts
and spices , candy ,»halvah ,nougat,nougat
candies, tahini [sesame seed paste , fruit jellies
[confectionery], condiments, garden herbs fresh,
aniseed and tea, advertising, services related to
whole sf le and retail sale of foodstuffs,sample dist
tion,distribution of samples for advertising
Purposes
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تاريخ ايداع الطلب :

08/12/2021

اسم طالب التسجيل:

معن محمد يوسف ديراني

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية

08/12/2021

Date of

maen mohammad yousef
derani
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

عمان  -الصويفية

amman - swifiya

 11821 -1331عمان  -الصويفية
176555

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تجارة وبيع حرامات,شراشف,المخدات,لحافات,اغطية
االسره,لالثاث,بياضات لالستعمال المنزلي,اكياس
مخدات,لحف,اغطية للموائد,مطرزات دعاية واعالن و بياضات
حمام ,بطانيات ,اغطية التخوت واالسره,بياضات اغطية
االسره,اقمشة ستائر من النسيج أو البالستيك.اغطية
وسائد,مناشف للوجه من النسيج ,أغطية من النسيج،استيراد
وتصدير،تسويق الكتروني

1331- 11821 amman - swifiya
35

35

Class

176555

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Trad and blankets,bed sheet,pillows,quits, bed
covers, for furniture, linens for home use, pillow
cases, quilts covers for purchases, embroideries
and bath line , blankets, yacht and bed covers, bed
linen, textile or plastic curtain fabrics, pillow
covers, fabric face towels, textile covers import
and export ,advertising ,e marketing
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

11/01/2022

Applicant Name:

Sindian Healthcare Systems
LLC
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

م.م.شركة سنديان لالنظمة الطبية ذ

:اسم طالب التسجيل

عمان مجمع الملك حسين لالعمال بناية رقم
10

5585- 1953 AMMAN
Class

: تاريخ ايداع الطلب

االردن
م.م.ذ

amman - hussein - business
park

176715

11/01/2022

- 5585

35

Goods/Services

Import-export agencies - Communication media
(Presentation of goods on-), for retail purposes Demonstration of goods — selling and rchasing
medical equipment - Sales promotion for others Licensing of, the goods and services of others
(Commercial administration of the-)

________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give owners the right to use the general and
descriptive words separately from the mark

35

المحامي طارق هاني عريضة
عمان1953

الصنف

176715

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 عرض السلع على وسائل- وكاالت االستيراد والتصدير
بيع و شراء-  عرض السلع- االتصال لغايات بيعها بالتجزنة
 االدارة التجارية-  ترويج المبيعات لالخرين-االجهزة الطبية
لترخيص السلع و الخدمات الخاصة باخرين

_______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: التنازل
باستعمال (الكلمات العامة والوصفية )بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب :

01/12/2020

اسم طالب التسجيل:

ليبرا اسوسيايشن
سويسرا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجاري ة

اعالن الجريدة الرسمية

كاي دو ليل  1204 ،13جنيف ،سويسرا

176687

Libra Association
: Switzerland
Foreign Company

Applicant Name:

Quai de l'Ile 13, 1204 Geneva,
Switzerland

سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ
م م ص.ب 11821 -435عمان ،شارع مكة،
أبراج الحجاز
الصنف

01/12/2020

Date of

36

Cedar White Bradley
Consulting/Jordan Ltd
P.O.Box435- 11821 Amman,
Makkah Street, Al-Hijaz
Towers Center
Class
176687
36

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

DIEM
من اجل البضائع/الخدمات التالية

الخدمات المالية وتحديدًا الخدمات النقدية وخدمات التداوالت المالية؛ التبادل المالي؛
الشؤون المالية وتحديدا االدار ة المالية والتخطيط المالي والتوقع المالي وإدارة المحافظ
المالية والتحليل واالستشارة المالية؛ المعلومات المالية التي يتم توفيرها بالوسائل
االلكترونية؛ خدمات الوساطة؛ خدمات التداول بالعمالت الرقمية؛ خدمات تحويل
العمالت الرقمية؛ خدمات التداول بالعمالت الرقمية؛ خدمات تحويل العمالت المشفرة؛
خدمات العملة االفتراضية؛ خدمات محفظة وتخزين العملة الرقمية؛ خدمات المحفظة
اإللكترونية ذات الصلة بالعملة الرقمية؛ خدمات محفظة وتخزين العملة الرقمية؛
خدمات تخزين البيانات اإللكترونية؛ خدمات المحفظة اإللكترونية؛ الخدمات
المصرفية االلكترونية عبر شبكة حاسوبية عالمية؛ التداول بالعمالت؛ خدمات تنفيذ
معامالت الدفع؛ خدمات تداول العملة الرقمية والعملة االفتراضية والعملة المشفرة
واألصول الرقمية وأصول سلسة الكتل واألصول المحولة رقميا والرموز الرقمية
والرموز المشفرة ورموز المنفعة؛ خدمات تنفيذ عمليات العملة الرقمية والعملة
االفتراضية والعملة المشفرة واألصول الرقمية وأصول سلسة الكتل واألصول
المحولة رقميا والرموز الرقمية والرموز المشفرة ورموز المنفعة للغير؛ خدمات تنفيذ
عمليات دفع وتبادل ومعالجة معامالت العملة الرقمية والعملة االفتراضية والعملة
المشفرة واألصول الرقمية وأصول سلسة الكتل واألصول المحولة رقميا والرموز
الرقمية والرموز المشفرة ورموز المنفعة للغير؛ تسهيل عمليات تحويل النقد المعادل؛
نقل األموال إلكترونيًا؛ توفير معلومات مالية بشكل تصنيفات للعملة الرقمية والعملة
االفتراضية والعملة المشفرة واألصول الرقمية وأصول سلسة الكتل واألصول
المحولة رقميا والرموز الرقمية والرموز المشفرة ورموز المنفعة ؛ توفير معلومات
مالية في المجاالت المتعلقة بأسواق العملة الرقمية والعملة االفتراضية والعملة
المشفرة واألصول الرقمية وأصول سلسة الكتل واألصول المحولة رقميا والرموز
الرقمية والرموز المشفرة ورموز المنفعة ؛ خدمات التقارير اإلخبارية في مجال
االخبار المالية؛ توفير المعلومات الخاصة بالتمويل؛ الخدمات المالية وتحديدا توفير
خدمات العملة االفتراضية الستخدامها من قبل أعضاء في مجتمع مباشر ان-الين من
خالل شبكة حاسوبية عا لمية؛ اصدار رموز ذات القيمة؛ إدارة العملة الرقمية والعملة
االفتراضية والعملة المشفرة واألصول الرقمية وأصول سلسة الكتل واألصول
المحولة رقميا والرموز الرقمية والرموز المشفرة ورموز المنفعة ؛ الخدمات المالية
وتحديدا توفير تبادل مالي لتداول العملة الرقمية والعملة االفتراضية والعملة المشفرة
واألصول الرقمية وأصول سلسة الكتل واألصول المحولة رقميا والرموز الرقمية
والرموز المشفرة ورموز المنفعة ؛ خدمات تداول العملة المشفرة؛ خدمات تبادل
العملة المشفرة؛ خدمات تنفيذ عمليات تسديد العملة المشفرة؛ خدمات الدفع
االلكتروني؛ خدمات المحفظة االلكترونية؛ خدمات تنفيذ عمليات الدفع االلكترونية من
خالل خدمات المحفظة االلكترونية؛ خدمات إدارة العمالت؛ خدمات تحويل العمالت؛
الخدمات المالية وتحديدا توفير تحويل الكتروني للعملة الرقمية والعملة االفتراضية
والعملة المشفرة واألصول الرقمية وأصول سلسة الكتل واألصول المحولة رقميا
والرموز الرقمية والرموز المشفرة ورموز المنفعة ؛ االستشارات المالية في مجال
العملة الرقمية والعملة االفتراضية والعملة المشفرة واألصول الرقمية وأصول سلسة

Goods/Services

Financial services, namely, monetary services and financial
transaction services; financial exchange; financial affairs, namely,
financial management, financial planning, financial forecasting,
financial portfolio management and financial analysis and
;consultation; financial information provided by electronic means
brokerage services; digital currency trading services; digital
;currency transfer services; digital currency exchange services
cryptocurrency transfer services; virtual currency services; digital
currency wallet and storage services; electronic wallet services in
relation to digital currency; digital currency wallet and storage
;services; electronic data storage services; e-wallet services
;electronic banking services via a global computer network
currency trading; payment processing services; digital currency,
virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain asset,
digitized asset, digital token, crypto token and utility token trading
services; digital currency, virtual currency, cryptocurrency, digital
and blockchain asset, digitized asset, digital token, crypto token and
utility token processing services for others; digital currency, virtual
currency, cryptocurrency, digital and blockchain asset, digitized
asset, digital token, crypto token and utility token payment,
exchange and transaction processing services for others; facilitating
;transfers of electronic cash equivalents; electronic funds transfer
providing financial information in the nature of digital currency,
virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain asset,
;digitized asset, digital token, crypto token and utility token ratings
providing financial information in the fields of digital currency,
virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain asset,
;digitized asset, digital token, crypto token and utility token markets
news reporting services in the field of financial news; Provision of
information relating to finance; financial services, namely,
providing virtual currency services for use by members of an online
community via a global computer network; issuance of tokens of
value; management of digital currency, virtual currency,
cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized assets,
digital tokens, crypto tokens and utility tokens; financial services,
namely, providing a financial exchange for the trading of digital
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens and utility
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tokens; cryptocurrency trading services; cryptocurrency exchange
services; cryptocurrency payment processing; electronic payment
services; electronic wallet services; processing electronic payments
through electronic wallet services; currency management services;
currency transfer services; financial services, namely, providing
electronic transfer of digital currency, virtual currency,
cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized assets,
digital tokens, crypto tokens and utility tokens; financial
consultation in the field of digital currency, virtual currency,
cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized assets,
digital tokens, crypto tokens and utility tokens; providing electronic
processing and tracking of electronic funds transfers; currency
exchange services; investment management services; money
exchange services; management of digital asset investment
portfolios; custodial services for financial institutions and funds;
listing and trading of swaps and derivatives on digital currency,
virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain assets,
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens;
monetary exchange; exchanging money; clearing and reconciling
financial transactions; electronic funds transfer; financial
information services; electronic financial trading services;
electronic financial trading, namely, trading of the field of digitized
assets; electronic financial trading services, namely, management of
digital assets; providing on-demand and real-time financial
information about digital currency, virtual currency,
cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized assets,
digital tokens, crypto tokens and utility tokens; providing a website
featuring financial information regarding digital currency, virtual
currency, cryptocurrency, digital and blockchain asset, digitized
asset, digital token, crypto token and utility token payments;
providing information in the fields of investment and finance over
computer networks and global communication network; electronic
trading of financial instruments; electronic commerce payment
services; blockchain-based payment verification services.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : JM
Claim No : 80895
Claim Date : 2020-07-13

الكتل واألصول المحولة رقميا والرموز الرقمية والرموز المشفرة ورموز المنفعة ؛
توفير معالجة الكترونية ومالحقة لعمليات تحويل األموال االلكترونية؛ خدمات صرف
العمالت؛ خدمات إدارة االستثمارات؛ خدمات صرف النقود؛ إدارة محافظ األصول
الرقمية؛ خدمات الوصاية للمؤسسات المالية واالموال؛ ادراج في البورصة وتداول
المبادالت والمشتقات على العملة الرقمية والعملة االفتراضية والعملة المشفرة
واألصول الرقمية وأصول سلسة الكتل واألصول المحولة رقميا والرموز الرقمية
والرموز المشفرة ورموز المنفعة ؛ التبادل النقدي؛ تبادل المال؛ مقاصة وتسوية
المعامالت المالية؛ تحويل األموال االلكتروني؛ خدمات المعلومات المالية؛ خدمات
التداول المالي االلكتروني ؛ خدمات التداول المالي االلكتروني وتحديدا التداول في
مجال األصول المحولة رقميا؛ خدمات التداول المالي اإللكتروني وتحديدًا إدارة
األصول المحولة رقميًا؛ توفير معلومات مالية عند اللب وبالزمن الحقيقي حول العملة
الرقمية والعملة االفتراضية والعملة المشفرة واألصول الرقمية وأصول سلسة الكتل
واألصول المحولة رقميا والرموز الرقمية والرموز المشفرة ورموز المنفعة ؛ توفير
موقع الكتروني يتضمن معلومات مالية حول عمليات دفع العملة الرقمية والعملة
االفتراضية والعملة المشفرة واألصول الرقمية وأصول سلسة الكتل واألصول
المحولة رقميا والرموز الرقمية والرموز المشفرة ورموز المنفعة ؛ توفير المعلومات
في مجاالت االستثمار والتمويل عبر شبكات الكمبيوتر وشبكة االتصاالت العالمية ؛
التداول اإللكتروني لألدوات المالية ؛ خدمات المدفوعات التجارية اإللكترونية؛
.خدمات التحقق من الدفع المبنية على سلسلة الكتل

__

_____________________________________
JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
80895 : رقم االدعاء
13-07-2020 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

22/12/2020

اسم طالب التسجيل:

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ساندهوفر شتراسيه 68305 116 ،مانهايم،
المانيا

22/12/2020

Date of

Roche Diagnostics GmbH
: Germany
Foreign Company

Applicant Name:

Sandhofer Strasse 116, 68305
Mannheim, Germany

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176562
36
36
176562

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تقديم النصائح المالية؛ خدمات رؤوس أموال المشاريع،
تحديدا :توفير التمويل للشركات الناشئة والشركات المبتدئة؛
خدمات تمويل رؤوس أموال المشاريع للشركات الناشئة
والشركات المبتدئة؛ الخدمات المالية ،تحديدا :خدمات تقديم
النصائح المتعلقة باالستثمار و الخدمات االستشارية لبرامج
االبتكار الرقمي
______________________________________
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء 018289176 :
تاريخ االدعاء 14-08-2020 :
______________________________________
_اشتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون
باأللوان األصفر والرمادي واألبيض وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Provision of financial advice; Venture capital
services, namely providing financing to emerging
and start-up companies; Venture capital funding
;services to emerging and start-up companies
financial services, namely, investment advisory
services, consulting services for digital innovation
programs.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018289176
Claim Date : 2020-08-14
________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in yellow, grey and white
according to the print filed with the application.
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: تاريخ ايداع الطلب

GENERAL MOTORS LLC.
: United States
Foreign Company

جينيرال موتورز ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

300 Renaissance Center, City
of Detroit State of Michigan
48265-3000 USA
840553- 11184

 سيتي اوف، رينيسانس سنتر300
3000 -48265  والية ميتشيغان،ديترويت
الواليات المتحدة االميركية
- 840553 سابا وشركاهم للملكية الفكرية
عمان11184

30/05/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

30/05/2021

Date of

176623

Class

36

Goods/Services

Insurance and financial services; lease financing
services; sponsorship of entertainment, cultural and
sporting events and their participants; clearing and
reconciling financial transactions via a global computer
network; financial advice and consultancy services;
financial affairs and monetary affairs, namely financial
information, management and analysis services;
financial information; financial information provided
by electronic means in the field of motor vehicles;
financial loan consultation; financial services, namely
vehicle title loans; financial advice on financing and
guarantee contracts for motor vehicles, real estate, real
estate, homes, apartments, commercial buildings and
properties, household appliances, office equipment,
furniture and other goods; insurance and financing
services in the field of property insurance, real estate,
private property, accident insurance and life insurance,
as well as construction, renovation, remodeling of
buildings; credit card services; real estate mortgage
services; motor vehicle leasing; real estate agency
services; real estate appraisal and inspection services;
real estate rental and leasing services; financing of
motor vehicle purchases and loans;; financial appraisal
of vehicles.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : BR
Claim No : 921636512
Claim Date : 2021-12-17

36

الصنف

176623

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات التأمين والتمويل؛ خدمات التأجير التمويلي؛ رعاية الفعاليات
الترفيهية والثقافية والرياضية والمشاركين فيها؛ تخليص وتسوية
المعامالت المالية عبر شبكة حاسوب عالمية؛ االستشارات المالية
،والخدمات االستشارية؛ خدمات الشؤون التمويلية والشؤون المالية
وتحديدا ً خدمات إدارة وتحليل المعلومات المالية؛ خدمات تقديم
المعلومات المالية؛ المعلومات المالية المقدمة عبر الوسائل اإللكترونية
في مجال المركبات؛ الخدمات االستشارية المتعلقة بالقروض المالية؛
 وتحديدا ً القروض المتعلقة بملكية المركبات؛ خدمات،الخدمات المالية
االستشارات المالية المتعلقة بعقود التمويل والضمان للمركبات
والعقارات والعقار والمنازل والشقق السكنية والمباني والممتلكات
التجارية والمعدات المنزلية واألجهزة المكتبية واألثاث وبضائع
أخرى؛ خدمات التأمين والتمويل في مجال التأمين على الممتلكات
والعقارات والممتلكات الخاصة والتأمين ضد الحوادث والتأمين على
الحياة وكذلك على المباني وتجديد إعادة تشكيل المباني؛ خدمات
بطاقات االئتمان؛ خدمات الرهن العقاري؛ خدمات تأجير السيارات؛
خدمات وكاالت العقارات؛ خدمات التثمين والتفتيش العقاري؛ خدمات
تاجير واستئجار العقارات؛ تمويل شراء وقروض السيارات؛ ؛ التقييم
.المالي للمركبات

_______________________________________
BR : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
921636512 : رقم االدعاء
17-12-2021 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

04/07/2021

Applicant Name:

Capital Bank of Jordan
: Jordan
Public Shareholding Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

36

Goods/Services

1. Electronic banking services. 2. Issuance of bank
checks. 3. Issuance of bank cards. 4. Charge card
and credit card services. 5. ATM card services 6.
Credit card and payment card services. 7. Cash
card services, charge card payment processing. 8.
Charge card services. 9. Electronic credit card
transactions, issuance of debit cards. 10. Issuance
of payment cards. 11. Payment card services,
prepaid card services, credit card, debit card and
electronic check transaction processing services.
12. Debit card payment processing services. 13.
Digital currency, digital currency exchange
services. 14. Monetary transfer, money transfers,
currency transfer services, electronic funds
transfer, electronic funds transfer services. 15.
Processing of bank transfer transactions 16.
Cheque cashing; cheque processing, issuance of
bank cheques; issuance of cheques. 17. banking
services 18. Cheque clearing services, issuing of
travelers’ cheques (checks); processing of
electronic cheque payments

ع.م.بنك المال االردني ش
االردن
مساهمة عامة

:اسم طالب التسجيل

54 / الشميساني/ عمان11194 - 941283
شارع عصام العجلوني

941283- 11194 Amman/
Shmeisani/54 Issam Ajloni Str
Class

: تاريخ ايداع الطلب

 شارع عصام54 / الشميساني/عمان
العجلوني

Amman/ Shmeisani/54 Issam
Ajloni Str

176700

04/07/2021

36

الصنف

176700

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات البنك االلكترونية اصدار الشيكات اصدار بطاقات
مصرفية شحن البطاقة وخدمات البطاقة االئتمانية خدمات بطاقة
الدفع المباشر خدمات الدفع من خالل البطاقة االئتمانية خدمات
 إدارة وتشغيل الدفع من خالل البطاقة،بطاقة الدفع المباشر
خدمات شحن البطاقة اصدار بطاقة الدفع المباشر والبطاقات
االئتمانية وتوفير خدمات الدفع االلكترونية من خاللها اصدار
 خدمات،بطاقات الدفع المباشر خدمات الدفع من خالل البطاقة
 بطاقات الدفع، البطاقات االئتمانية،البطاقة المدفوعة مسبقا
 خدمات ال شيكات االلكترونية خدمة تشغيل وإدارة الدفع،المباشر
 خدمات بيع وشراء،لبطاقات الدفع المباشر العملة االلكترونية
العمالت الكترونيا تحويل األموال بالدينار األردني والعمالت
 إدارة وتشغيل. خدمات تحويل األموال الكترونيا،األخرى
الحواالت البنكية اصدار الشيكات البنكية وايداعها وتقاصها
 إصدار الشيكات، خدمات البنك خدمات تخليص الشيكات
السياحية (الشيكات) ؛ معالجة مدفوعات الشيكات اإللكترونية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

04/07/2021

Applicant Name:

capital Bank of Jordan
: Jordan
Public Shareholding Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

04/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

ع.م.بنك المال االردني ش
االردن
مساهمة عامة

:اسم طالب التسجيل

Amman,Issam Aljloni street ,54 54 شارع عصام العجلوني/ شميساني/عمان
54 / الشميساني/ عمان11194 - 941283
شارع عصام العجلوني

941283- 11194 Amman/
Shmeisani/54 Issam Ajloni Str
176699

Class

36

Goods/Services

1. Electronic banking services. 2. Issuance of bank
checks. 3. Issuance of bank cards. 4. Charge card
and credit card services. 5. ATM card services 6.
Credit card and payment card services. 7. Cash
card services, charge card payment processing. 8.
Charge card services. 9. Electronic credit card
transactions, issuance of debit cards. 10. Issuance
of payment cards. 11. Payment card services,
prepaid card services, credit card, debit card and
electronic check transaction processing services.
12. Debit card payment processing services. 13.
Digital currency, digital currency exchange
services. 14. Monetary transfer, money transfers,
currency transfer services, electronic funds
transfer, electronic funds transfer services. 15.
Processing of bank transfer transactions 16.
Cheque cashing; cheque processing, issuance of
bank cheques; issuance of cheques. 17. banking
services 18. Cheque clearing services, issuing of
travelers’ cheques (checks); processing of
electronic cheque payments

36

الصنف

176699

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات البنك االلكترونية اصدار الشيكات اصدار بطاقات
مصرفية شحن البطاقة وخدمات البطاقة االئتمانية خدمات بطاقة
الدفع المباشر خدمات الدفع من خالل البطاقة االئتمانية خدمات
 إدارة وتشغيل الدفع من خالل البطاقة،بطاقة الدفع المباشر
خدمات شحن البطاقة اصدار بطاقة الدفع المباشر والبطاقات
االئتمانية وتوفير خدمات الدفع االلكترونية من خاللها اصدار
 خدمات،بطاقات الدفع المباشر خدمات الدفع من خالل البطاقة
 بطاقات الدفع، البطاقات االئتمانية،البطاقة المدفوعة مسبقا
 خدمات الشيكات االلكترونية خدمة تشغيل وإدارة الدفع،المباشر
 خدمات بيع وشراء،لبطاقات الدفع المباشر العملة االلكترونية
العمالت الكترونيا تحويل األموال بالدينار األردني والعمالت
 إدارة وتشغيل. خدمات تحويل األموال الكترونيا،األخرى
الحواالت البنكية اصدار الشيكات البنكية وايداعها وتقاصها
 إصدار الشيكات، خدمات البنك خدمات تخليص الشيكات
السياحية (الشيكات) ؛ معالجة مدفوعات الشيكات اإللكترونية
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: تاريخ ايداع الطلب

Capital Bank of Jordan
: Jordan
Public Shareholding Company

ع.م.بنك المال األردني ش
االردن
مساهمة عامة

:اسم طالب التسجيل

cityLstreet:Amman, Issam
Ajlouni street ,54 CapitalBank

شارع/ شميساني/الشارع عمان/المدينة
54 عصام العجلوني

04/07/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

04/07/2021

Date of

شميساني/ عمان11194 -941283ب.اص
54 شارع عصام العجلوني/

P.O.Box941283- 11194

Amman,Issam Aljloni street ,54
176701

Class

36

Goods/Services

1. Electronic banking services. 2. Issuance of bank
checks. 3. Issuance of bank cards. 4. Charge card
and credit card services. 5. ATM card services 6.
Credit card and payment card services. 7. Cash
card services, charge card payment processing. 8.
Charge card services. 9. Electronic credit card
transactions, issuance of debit cards. 10. Issuance
of payment cards. 11. Payment card services,
prepaid card services, credit card, debit card and
electronic check transaction processing services.
12. Debit card payment processing services. 13.
Digital currency, digital currency exchange
services. 14. Monetary transfer, money transfers,
currency transfer services, electronic funds
transfer, electronic funds transfer services. 15.
Processing of bank transfer transactions 16.
Cheque cashing; cheque processing, issuance of
bank cheques; issuance of cheques. 17. banking
services 18. Cheque clearing services, issuing of
travelers’ cheques (checks); processing of
electronic cheque payments

36

الصنف

176701

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات البنك االلكترونية اصدار الشيكات اصدار بطاقات
مصرفية شحن البطاقة وخدمات البطاقة االئتمانية خدمات بطاقة
الدفع المباشر خدمات الدفع من خالل البطاقة االئتمانية خدمات
 إدارة وتشغيل الدفع من خالل البطاقة،بطاقة الدفع المباشر
خدمات شحن البطاقة اصدار بطاقة الدفع المباشر والبطاقات
االئتمانية وتوفير خدمات الدفع االلكترونية من خاللها اصدار
 خدمات،بطاقات الدفع المباشر خدمات الدفع من خالل البطاقة
 بطاقات الدفع، البطاقات االئتمانية،البطاقة المدفوعة مسبقا
 خدمات الشيكات االلكترونية خدمة تشغيل وإدارة الدفع،المباشر
 خدمات بيع وشراء،لبطاقات الدفع المباشر العملة االلكترونية
العمالت الكترونيا تحويل األموال بالدينار األردني والعمالت
 إدارة وتشغيل. خدمات تحويل األموال الكترونيا،األخرى
الحواالت البنكية اصدار الشيكات البنكية وايداعها وتقاصها
 إصدار الشيكات، خدمات البنك خدمات تخليص الشيكات
السياحية (الشيكات) ؛ معالجة مدفوعات الشيكات اإللكترونية
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Date of

06/01/2021

Applicant Name:

NHance, Inc.
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

1530 North 1000 West Logan,
Utah 84321, USA

06/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

. انك،انهانس
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 يوتا، ويست لوجان1000  نورث1530
 الواليات المتحدة االميركية،84321

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176376
37
37
176376

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

N-HANCE WOOD REFINISHING
Goods/Services

Refinishing and resurfacing services for wood
surfaces, furniture, floors, cabinets, doors, and
trims

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give the owners the exclusive right to use
the phrase "WOOD REFINISHING" whenever
appearing differently or separately from the mark.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات إعادة التشطيب وإعادة تلبيس األسطح لألسطح الخشبية
واألثاث واألرضيات والخزائن واالبواب وديكورات الزخارف

_______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال: التنازل
" عندما تظهر بشكلWOOD REFINISHING" عبارة
.مختلف أو بمعزل عن العالمة
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Date of

06/01/2021

Applicant Name:

NHance, Inc.
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

1530 North 1000 West Logan,
Utah 84321, USA

06/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

. انك،انهانس
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 يوتا، ويست لوجان1000  نورث1530
 الواليات المتحدة االميركية،84321

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176378
37
37
176378

Goods/Services

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Refinishing and resurfacing services for wood
surfaces, furniture, floors, cabinets, doors, and
trims

خدمات إعادة التشطيب وإعادة تلبيس األسطح لألسطح الخشبية
واألثاث واألرضيات والخزائن واالبواب وديكورات الزخارف

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give the owners the exclusive right to use
the phrase "WOOD REFINISHING" whenever
appearing differently or separately from the mark.

______________________________________
ان تسج يل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق: _التنازل
" عندما تظهرWOOD REFINISHING" باستعمال عبارة
.بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة
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Date of

06/01/2021

Applicant Name:

NHance, Inc.
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

1530 North 1000 West Logan,
Utah 84321, USA

06/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

. انك،انهانس
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 يوتا، ويست لوجان1000  نورث1530
 الواليات المتحدة االميركية،84321

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176377
37
37
176377

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

WOOD REFINISHING – DONE RIGHT
Goods/Services

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Refinishing and resurfacing services for wood
surfaces, furniture, floors, cabinets, doors, and
trims

خدمات إعادة التشطيب وإعادة تلبيس األسطح لألسطح الخشبية
واألثاث واألرضيات والخزائن واالبواب وديكورات الزخارف

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give the owners the exclusive right to use
the phrase "WOOD REFINISHING" whenever
appearing differently or separately from the mark.

______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق: _التنازل
" عندما تظهرWOOD REFINISHING" باستعمال عبارة
.بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

13/01/2021

Applicant Name:

ERKUNT TRAKTOR
SANAYI ANONIM SIRKITI
: Turkey
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

13/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

إركانت تراكتور سانايي انونيم شيركيتي

:اسم طالب التسجيل

تركيا
شركة اجنبية

Organize Sanayi Bolgesi, Bati
 باتي هان،اورجانيزي سانايي بولجيسي
Hun Caddesi, No:2, Sincan  تركيا/  انقرة-  سنجان،2: نو،جاديسي
Ankara / TURKEY
Nader Jamil Qumsieh (NJQ &
11814 -142025ب.نادر جميل قمصية ص
ASSOCIATES) P.O.Box142025 عمان، شارع الملك عبدهللا الثاني258
11814 258 King Abdullah II
Street, Amman
Class
الصنف
176452
37
37
176452

Goods/Services

Construction services, rental of construction
machines and equipment; cleaning services for
buildings (interior and exterior), public areas,
industrial premises; disinfecting, vermin
exterminating services, other than for agriculture,
rental of cleaning machines and equipment;
vehicle service stations for land vehicles,
maintenance, repair and refueling of land vehicles;
vehicle service stations for marine vehicles,
maintenance, repair and refueling of marine
vehicles; repair and maintenance of air vehicles;
upholstering, repair and restoration of furniture;
installation, maintenance and repair of heating,
cooling and sanitary installations; cleaning, care
and repair of clothing; installation, maintenance
and repair of industrial machines and equipment,
office machines and equipment, communication
apparatus, electric and electronic appliances;
repair and maintenance of lifts; clock and watch
repair; mining services and mining extraction;
repair of shoes, bags and belts

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 تأجير آالت ومعدات البناء واالنشاء؛ خدمات،خدمات االنشاء
تنظيف المباني (الداخلية والخارجية) واألماكن العامة والمباني
، بخالف الزراعة،الصناعية؛ خدمات التطهير وإبادة الحشرات
تأجير آالت ومعدات التنظيف؛ محطات خدمة المركبات
للمركبات البرية وصيانة وإصالح وإعادة التزود بالوقود
للمركبات األرضية؛ محطات خدمة المركبات للمركبات البحرية
وصيانة وإصالح وإعادة تزويد المركبات البحرية بالوقود؛
إصالح وصيانة المركبات الهوائية؛ تنجيد وإصالح وترميم
األثاث ؛ تركيب وصيانة وإصالح أنظمة التدفئة والتبريد
والصرف الصحي ؛ تنظيف المالبس والعناية بها وإصالحها ؛
تركيب وصيانة وإصالح اآلالت والمعدات الصناعية وآالت
ومعدات المكاتب وأجهزة االتصاالت واألجهزة الكهربائية
واإللكترونية ؛ إصالح وصيانة المصاعد؛ اصالح الساعات
وساعات الحائط؛ خدمات التعدين واستخراج التعدين؛ إصالح
.األحذية والحقائب واألحزمة

313

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

25/01/2021

Applicant Name:

Hatem Abed Alrazzaq Mufleh
Al- Zou`bi
: Jordan
FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Next to Arab Islamic Bank Khelda- Amman - Jordan

25/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

حاتم عبدالرزاق مفلح الزعبي

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة
 بجانب البنك العربي االسالمي الدولي- خلدا
 عمان – االردن-

Nader Jamil Qumsieh (NJQ &
11814 -142025ب.نادر جميل قمصية ص
ASSOCIATES) P.O.Box142025 عمان، شارع الملك عبدهللا الثاني258
11814 258 King Abdullah II
Street, Amman
Class
الصنف
176719
37
37
176719

Goods/Services

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Car wash; Cleaning (Vehicle-); Greasing (Vehicle); Motor vehicle maintenance and repair; Polishing
(Vehicle-); Vehicle service stations

غسل السيارات؛ تنظيف المركبات؛ تشحيم المركبات؛ صيانة
وإصالح السيارات؛ تلميع المركبات؛ محطات خدمة المركبات

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trade mark
does not give owners the exclusive right to use (
wash) separately from the mark.

_______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق: التنازل
) اذا ظهرت بمعزل عن العالمةwash ( باستعمال

314

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

09/02/2021

Applicant Name:

Ahmed Zalatimo Company
and Partners
: Jordan
Limited Partnership Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

P.O Box 1719-111965 Amman,
Shmeisani, Jordan

09/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

احمد زالطيمو وشركاه

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية
، عمان111965-1719 ب.ص
 االردن،الشميساني

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
921100  ب. ص، شارع مكة،104 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن11192 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176545
37
37
176545

Goods/Services

Property development services, Property
maintenance; Construction of property;
Renovation of property.

________________________________________
Special condition : climing blue and grey colors
________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give its owners the absolute right to use the words
(real estate development) as a single unit and from
the number (1860) if they are mentioned
separately from the mark.

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، بناء العقارات،خدمات تطوير العقارات وصيانة العقارات
.تجديد العقارات

______________________________________
مع المطالبة بااللوان الزرق والرمادي: _اشتراطات خاصة
______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق: _التنازل
المطلق باستعمال الكلمات (التطوير العقاري) كوحدة واحدة
.) وإذا وردت بمعزل عن العالمة1860( وعن الرقم

315

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

22/02/2021

Applicant Name:

PATEK PHILIPPE SA
GENEVE
: Switzerland
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Rue du Rhone, 41 – 1204
GENEVE, SWITZERLAND

22/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

باتيك فيليب اس ايه جنيف

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية
 سويسرا، جنيف1204 - 41 ،رو دو رون

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
921100  ب. ص، شارع مكة،104 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن11192 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176444
37
37
176444

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

PATEK
Goods/Services

Maintenance and repair of watches; maintenance
and repair of horological and chronometric
instruments; jewellery repair; remounting of
jewellery; polishing of jewellery; providing
information relating to the repair or maintenance
of clocks and watches; restoration of works of art;
repair and maintenance of spectacles; providing
information relating to the repair and maintenance
of spectacles; clothing repair; leather care,
cleaning and repair; shoe repair.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CH
Claim No : 02270/2021
Claim Date : 2021-02-12

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 صيانة وإصالح أدوات قياس الوقت،صيانة وإصالح الساعات
 إعادة صنع، إصالح المجوهرات،وأدوات قياس الزمن
 تقديم المعلومات المتعلقة، تلميع المجوهرات،المجوهرات
 ترميم،بإصالح أو صيانة الساعات وساعات الحائط واليد
 توفير المعلومات، إصالح وصيانة النظارات،األعمال الفنية
 العناية، إصالح المالبس،المتعلقة بإصالح وصيانة النظارات
. تصليح االحذية،بالجلد وتنظيفه وإصالحه

_______________________________________
CH : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
02270/2021 : رقم االدعاء
12-02-2021 : تاريخ االدعاء
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Date of
Applicant Name:

25/02/2021

اعالن الجريدة الرسمية

Anhui Jianghuai Automobile
Group Corp., Ltd.

Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
No.176 Dongliu Road,

Hefei
City, Anhui Province, China

Applicant for
Correspondence

Trademark

25/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

آنهوي جيانجهواي اوتوموبيل جروب
. ليمتد،.كورب
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 آنهوي، خفي سيتي، دونجليو رود176 .نو
 الصين،بروفينس

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
921100  ب. ص، شارع مكة،104 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن11192 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176447
37
37
176447

Goods/Services

Motor vehicle (including automobiles, trucks,
sports car, buses, electric vehicle) maintenance
and repair; Vehicle breakdown assistance [repair];
Service stations (Vehicle --- ) [refuelling and
maintenance]; Greasing (Vehicle --- ); Vehicle
battery charging service; Car wash and cleaning;
Anti-rust treatment for vehicles; Rebuilding
engines that have been worn or partially destroyed;
Rust protection; Machinery installation,
maintenance and repair.

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

صيانة وإصالح المركبات ذات المحركات (بما في ذلك
السيارات والشاحنات والسيارات الرياضية والحافالت
 المساعدة في حال تعطل المركبات،)والمركبات الكهربائية
،] محطات خدمة المركبات [التزود بالوقود والصيانة،][إصالح
 غسيل، خدمة شحن بطارية المركبات،تشحيم المركبات
 إعادة بناء، معالجة ضد الصدأ للمركبات،وتنظيف السيارات
، حماية من الصدأ،المحركات التي تم استهالكها أو إتالفها جزئيا
.تركيب اآلالت وصيانتها وإصالحها
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

19/08/2021

Applicant Name:

BILAL BASHEER NAFI'
ABEDALAZIZ
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

بالل بشير نافع عبد العزيز

:اسم طالب التسجيل

 اربد21110 -21110اربد
 اربد21110 -21110

21110- 21110 Irbid
Class

: تاريخ ايداع الطلب

االردن
مؤسسة فردية

21110- 21110 Irbid

176666

19/08/2021

37

Goods/Services

vehicle breakdown repair services , Changing
vehicle air filters , vehicle washing , vehicle
cleaning , vehicle painting , upholstering of
vehicle , Vehicle body repair , Oil change service
for vehicles , vehicle repair services , Changing
the spark plugs of the vehicle , anti-rust treatment
for vehicles , repair information , electric
appliance installation and repair , varnishing ,
vehicle lubrication , installation and repair of airconditioning apparatus , rebuilding machines that
have been worn or partially destroyed , Vehicle
brake change , machinery installation,
maintenance and repair , vehicle polishing ,
rebuilding engines that have been worn or partially
destroyed , tyre balancing , vehicle maintenance ,
painting of vehicles , vehicle service stations
refuelling and maintenance , retreading of tires
tyres , motor vehicle maintenance and repair ,
vehicle lubrication greasing , vehicle maintenance
,
________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give owners the right to use word (benzene)if used
separately from the mark

37

الصنف

176666

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 تغير فالتر الهواء للمركبات, خدمات تصليح المركبات المعطلة
 تنجيد,  طالء السيارة,  تنظيف المركبات,  غسل المركبات,
,  خدمة تغيير الزيت للمركبات,  أصالح جسم المركبة, السيارة
,  تغير شمعات االحتراق للمركبة, خدمات إصالح المركبات
,  معلومات عن اإلصالح, المعالجة المضادة للصدا للمركبات
 تشحيم,  التلميع بالورنيش, تركيب وإصالح األجهزة الكهربائية
 إعادة بناء,  تركيب وإصالح أجهزة تكييف الهواء, المركبات
,  تغيير مكابح المركبة, الماكينات المعطلة أو التالفة جزئيا
 إعادة,  تلميع المركبات, تركيب اآلالت؛» والصيانة والتصليح
,  موازنة اإلطارات, بناء المحركات المعطلة أو التالفة جزئيا
 محطات خدمة المركبات,  طالء المركبات, صيانة المركبات
 صيانة وإصالح,  إصالح اإلطارات, التزود بالوقود والصيانة
 صيانة المركبات, ) تشحيم المركبات (التشحيم, المركبات اآللية
,

_______________________________________
 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق:: التنازل
) بمعزل عن العالمهbenzene( باستعمال الكلمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

02/07/2020

Applicant Name:

AL-Nayi for information
&communicational consulting
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

02/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة الناي لإلستشارات المعلوماتية
واإلتصاالت
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

اال ردن-عمان

Amman- Jordan
P.O.Box143605- 11814

Amman/zahran street33/wadi
Al seer Area"/AL Rawabi"/ AL
Husseini complex/office
No.715
Class
176435
38
38

Goods/Services

Communication by Tiber (tiner) optic network.
Computer aided transmission of messages and
images. Computer terminals (communications by). Providing telecommunications connections to a
global computer network. Rental of modems.
Rental of Telecommunication equipment

شارع/ عمان11814 -143605ب.ص
منطقة وادي/ حي الروابي/33 زهران
715 مكتب رقم/مجمع الحسيني/السير
الصنف

176435

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

االتصال عبر شبكات االلياف البصريه نقل الرسائل و الصور
عبر الكمبيوتر االتصال عبر الطرفيات الحاسوبية تقديم
االتصاالت عبر االرتباط بالشبكات العالمية للكمبيوتر تأجير
أجهزة المودم تأجير معدات اإلتصاالت
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Date of
Applicant Name:

15/03/2021

اعالن الجريدة الرسمية

Shanghai Spacecom Satellite
Technology Ltd.

Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Room 502-2 Block

Applicant for
Correspondence

Trademark

15/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شانغهاي سبيسكوم ساتياليت تكنولوجي
.ليمتد
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

6, No. 1158  جيوتينغ1158 . نمبر،6  بلوك502-2 روم
Jiuting Zhongxin Road, Jiuting
، جيوتينغ تاون،زهونغكسين رود
Town, Songjiang District,
، شانغهاي،سونغجيانغ ديستريكت
Shanghai, 201612, China
 الصين،201612
The Right Choice IP
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
P.O.Box841153- 11184 Amman,
 ضاحية،  عمان11184 -841153ب.ص
Dahiat AL Rashid, Om Omarah ، 59  عمارة رقم،  شارع ام عمارة، الرشيد
Street , Building No.59 Ground
الطابق االرضي
floor 59
Class
الصنف
176649
38
38
176649

Goods/Services

Transmission of telegrams; news agency services;
wireless broadcasting; cable television broadcasting;
message sending; communications by cellular phones;
communications by computer terminals; computer
aided transmission of messages and images;
transmission of electronic mail; facsimile
transmission; providing information in the field of
telecommunications; rental of message sending
apparatus; rental of modems; rental of
telecommunication equipment; satellite transmission;
electronic bulletin board services [telecommunications
services]; providing telecommunications connections
to a global computer network; telecommunications
routing and junction services; teleconferencing
services; providing user access to global computer
networks; rental of access time to global computer
networks; providing telecommunication channels for
teleshopping services; providing internet chatrooms;
providing access to databases; voice mail services;
transmission of greeting cards online; transmission of
digital files; videoconferencing services; providing
online forums; streaming of data; radio
communications; video-on-demand transmission;
transmission of podcasts.

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

إرسال البرقيات؛ خدمات وكاالت األنباء؛ البث الالسلكي؛
البث التلفزيوني الكبلي؛ إرسال الرسائل؛ االتصاالت عن
طريق الهواتف المحمولة؛ االتصاالت عن طريق محطات
الكمبيوتر؛ نقل الرسائل والصور بمساعدة الكمبيوتر؛
إرسال البريد اإللكتروني؛ إرسال الفاكس؛ توفير المعلومات
في مجال االتصاالت؛ تأجير جهاز إرسال الرسائل؛ تأجير
أجهزة المودم؛ تأجير معدات االتصاالت؛ البث عبر األقمار
الصناعية؛ خدمات لوحة اإلعالنات اإللكترونية [خدمات
االتصاالت]؛ توفير اتصاالت تتصل سلكيا والسلكيا بشبكة
كمبيوتر عالمية؛ توجيه االتصاالت السلكية والالسلكية
وخدمات التوصيل؛ خدمات المؤتمرات عن بعد؛ توفير
وصول المستخدم إلى شبكات الكمبيوتر العالمية؛ تأجير
وقت الوصول إلى شبكات الكمبيوتر العالمية؛ توفير قنوات
اتصاالت لخدمات التسوق عن بعد؛ توفير غرف الدردشة
على اإلنترنت؛ توفير الوصول إلى قواعد البيانات؛ خدمات
البريد الصوتي؛ إرسال بطاقات المعايدة عبر اإلنترنت؛ نقل
الملفات الرقمية؛ خدمات تصوير الفيديو في المؤتمرات؛
توفير المنتديات عبر اإلنترنت؛ بث البيانات؛ اتصاالت
.الراديو؛ نقل الفيديو عند الطلب؛ نقل البودكاست
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Date of
Applicant Name:

15/03/2021

اعالن الجريدة الرسمية

Shanghai Spacecom Satellite
Technology Ltd.

Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Room 502-2 Block

Applicant for
Correspondence

Trademark

15/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شانغهاي سبيسكوم ساتياليت تكنولوجي
.ليمتد
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

6, No. 1158  جيوتينغ1158 . نمبر،6  بلوك502-2 روم
Jiuting Zhongxin Road, Jiuting
، جيوتينغ تاون،زهونغكسين رود
Town, Songjiang District,
، شانغهاي،سونغجيانغ ديستريكت
Shanghai, 201612, China
 الصين،201612
The Right Choice IP
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
P.O.Box841153- 11184 Amman,
 ضاحية،  عمان11184 -841153ب.ص
Dahiat AL Rashid, Om Omarah ، 59  عمارة رقم،  شارع ام عمارة، الرشيد
Street , Building No.59 Ground
الطابق االرضي
floor 59
Class
الصنف
176647
38
38
176647

Goods/Services

Transmission of telegrams; news agency services; wireless
broadcasting; cable television broadcasting; message
sending; communications by cellular phones;
communications by computer terminals; computer aided
transmission of messages and images; transmission of
electronic mail; facsimile transmission; providing
information in the field of telecommunications; rental of
message sending apparatus; rental of modems; rental of
telecommunication equipment; satellite transmission;
electronic bulletin board services [telecommunications
services]; providing telecommunications connections to a
global computer network; telecommunications routing and
junction services; teleconferencing services; providing user
access to global computer networks; rental of access time
to global computer networks; providing telecommunication
channels for teleshopping services; providing internet
chatrooms; providing access to databases; voice mail
services; transmission of greeting cards online;
transmission of digital files; videoconferencing services;
providing online forums; streaming of data; radio
communications; video-on-demand transmission;
transmission of podcasts.

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

إرسال البرقيات؛ خدمات وكاالت األنباء؛ البث الالسلكي؛ البث
التلفزيوني الكبلي؛ إرسال الرسائل؛ االتصاالت عن طريق
الهواتف المحمولة؛ االتصاالت عن طريق محطات الكمبيوتر؛
نقل الرسائل والصور بمساعدة الكمبيوتر؛ إرسال البريد
اإللكتروني؛ إرسال الفاكس؛ توفير المعلومات في مجال
االتصاالت؛ تأجير جهاز إرسال الرسائل؛ تأجير أجهزة المودم؛
تأجير معدات االتصاالت؛ البث عبر األقمار الصناعية؛ خدمات
لوحة اإلعالنات اإللكترونية [خدمات االتصاالت]؛ توفير
اتصاالت تتصل سلكيا والسلكيا بشبكة كمبيوتر عالمية؛ توجيه
االتصاالت السلكية والالسلكية وخدمات التوصيل؛ خدمات
المؤتمرات عن بعد؛ توفير وصول المستخدم إلى شبكات
الكمبيوتر العالمية؛ تأجير وقت الوصول إلى شبكات الكمبيوتر
العالمية؛ توفير قنوات اتصاالت لخدمات التسوق عن بعد؛ توفير
غرف الدردشة على اإلنترنت؛ توفير الوصول إلى قواعد
البيانات؛ خدمات البريد الصوتي؛ إرسال بطاقات المعايدة عبر
اإلنترنت؛ نقل الملفات الرقمية؛ خدمات تصوير الفيديو في
المؤتمرات؛ توفير المنتديات عبر اإلنترنت؛ بث البيانات؛
.اتصاالت الراديو؛ نقل الفيديو عند الطلب؛ نقل البودكاست
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

08/07/2021

Applicant Name:

Al-Nayi For Informational
And Communication
Consulting
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Amman-Tla'a Al-Ali- Building
No (182)
143605- 11814 Amman/zahran
street33/wadi Al seer Area"/AL
Rawabi"/ AL Husseini
complex/office No.715
Class
176434
38
38

Goods/Services

Communication by fiber (fiber) optic network.
Computer aided transmission of messages and
images. Computer terminals (communications by). Providing telecommunications connections to a
global computer network. Rental of modems.
Rental of Telecommunication equipment

08/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة الناي لالستشارات المعلوماتية
م.م.واالتصاالت ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

)182(  عمارة رقم-  تالع العلي- عمان
- 143605 الحجوج

االستاذة لينا نصر
حي/33 شارع زهران/عمان11814
مجمع/منطقة وادي السير/ الروابي
715 مكتب رقم/الحسيني
الصنف
176434

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

االتصال عبر شبكات االلياف البصرية نقل الرسائل و الصور
عبر الكمبيوتر اال تصال عبر الطرفيات الحاسوبية تقديم
االتصاالت عبر االرتباط بالشبكات العالمية للكمبيوتر تاجير
اجهزة المودم تاجير معدات االتصاالت
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: تاريخ ايداع الطلب

Ambassador World for
Logistic services
: Jordan
Limited Liability Company

شركة عالم السفير للخدمات اللوجستيه

:اسم طالب التسجيل

city/street amman/al rabiya

الرابية/الشارع عمان/المدينة

17/08/2020

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

17/08/2020

Date of

الرابية/الشارع عمان/ المدينة11512 -165

165- 11512 city/street
amman/al rabiya
176493

Class

االردن
م.م.ذ

39

Goods/Services

arranging of toursreservtion (travel),tourist offices
(except for hotel reservation),travel reservation

39

الصنف

176493

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

المكاتب السياحية (ماعدا،الحجز للسفر،تنظيم الرحالت السياحية
الفنادق) الحجز للمسافرين
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Date of
Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

30/08/2020

Elite Luxury Car Services Co

Nationality

: Jordan
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address
cirty/street amman/al swifiya

Applicant for
Correspondence

Trademark

P.O.Box420- 11134 city/street

amman/al rabiya
176482

Class

39

Goods/Services

car transport (transport of )travellars reservation
(travel) arranging of tours

________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give owners the right to use word (elite ،luxury car
service)if used separately from the mark

30/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة ايليت لخدمات السيارات الفخمه
الليموزين
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

الصويفيه/الشارع عمان/المدينة
المحامي سامي محمد عودة هللا الطراونه
الشارع/ المدينة11134 -420ب.ص
الرابيه/عمان
الصنف
39
176482

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

النقل بالسيارات نقل المسافرين الحجز للسفر تنظيم الرحالت
السياحية

_______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: التنازل
)بمعزل عنluxury car service()وelite( باستعمال كلمة
العالمه

324

تاريخ ايداع الطلب :

30/05/2021

اسم طالب التسجيل:

اكسبيديا،انك.
امريكا

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

30/05/2021

Date of

Expedia, Inc.
: United States

Applicant Name:

1111 Expedia Group Way W,
 1111اكسبيديا جروب واي دبليو ،سياتل،
Seattle, Washington 98119
واشنطن  ،98119الواليات المتحدة
USA
االميركية
SABA & CO
سابا وشركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 56 11184 -840553شارع االمير
PROPERTY P.O.Box840553شاكر بن زيد ,الشميساني االردن
11184 56, PRINCE SHAKER
BIN ZAID ST.,SHEMISSANI
Class
الصنف
176615
39
39
176615

من اجل البضائع/الخدمات التالية

السفر ،تحديدا :القيام بالحجوزات وأعمال الحجز للنقل؛ خدمات
توفير المعلومات واألخبار والصور ومقاطع الفيديو
والمراجعات بخصوص السفر؛ توفير المواقع اإللكترونية
وروابط المواقع اإللكترونية حول معلومات السفر والمعلومات
الجغرافية وخرائط وصور الخرائط وصور وفيديوهات السفر
وتحديد مسارات الرحالت؛ تنظيم وترتيب نشاطات السفر؛ تنظيم
وترتيب الجوالت السياحية والسفر لحضور الفعاليات والسفر
ألماكن الجذب؛ إجراء الحجوزات لنشاطات السفر؛ عمل
الحجوزات للسياح والسفر لحضور الفعاليات والسفر ألماكن
الجذب؛ توفير المعلومات حول الرحالت السياحية والسفر
للفعاليات وأماكن الجذب؛ تنظيم رحالت مشاهدة المناظر
الطبيعية؛ خدمات تقديم معلومات السفر والرحالت السياحية؛
خدمات حجز تذاكر للسفر والسياحة؛ تنظيم الحجوزات للرحالت
اليومية ورحالت مشاهدة المعالم السياحية؛ تقديم المراجعات
حول مقدمي خدمات السفر

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Travel agency services, namely, making
;reservations and bookings for transportation
providing information, news, images, videos, and
reviews concerning travel; providing a website and
website links to travel information, geographic
information, maps, map images, travel images and
videos, and trip routing; organizing and arranging
travel activities; organizing and arranging travel
;tours, travel to events, and travel to attractions
making reservations for travel activities; making
reservations for tours, travel to events, and travel
to attractions; providing information about tours
and travel to events and attractions; organizing
sight-seeing tours; travel and tour information
services; travel and tour ticket reservation
services; arranging bookings of day trips and
sight-seeing tours; providing reviews of travel
service providers
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: تاريخ ايداع الطلب

Talabat General Trading and
Contracting Company W.L.L
: Kuwait
Foreign Company

شركة طلبات للتجارة العامة والمقاوالت

:اسم طالب التسجيل

Plot 002 Unit No. 00029
Building Olympic Council of
Asia, Salim Al Mubarak Street
Hawally, Salmiya
18055- 11195 amman

 مبنى،00029  رقم الوحدة،002 القطعة
 شارع سالم،المجلس األولمبي األسيوي
 السالمية،  محافظة حولي، ،المبارك

01/07/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

01/07/2021

Date of

176500

Class

39

Goods/Services

Providing a website featuring information
regarding delivery services and bookings for
delivery services; transport; packaging and storage
of goods; food delivery; parcel delivery; transport
and delivery of good; message delivery; express
delivery of goods by vehicles; providing
information concerning collection and delivery of
assets in transit; delivery services; temporary
storage of deliveries; providing information and
tracking information to third parties regarding
pickup and delivery status via Internet _ access
and telephone; providing electronic tracking of
packages to others. ,

كويت
شركة اجنبية

39

الصنف

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 عمان11195 - 18055

عنوان التبليغ

176500

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

توفير مواقم الكترونية تعرض معلومات متعلقة بخدمات التسليم
والحجز لخدمات التسليمء النقل؛ تغليف وتخزين السلع؛ تسليم
» نقل وتسليم البضائعء تسليم الرسائل.األطعمة» تسليم الطرود
 توفير المعلومات,التسليم السريع للبضائع بواسطة المركباتء
.المتعلقة بجمع وتسليم األصول أثناء النقل» خدمات التسليم
 توفير المعلومات ومعلومات.التخزين المؤقت لمواد التسليم
التتبع ألطراف ثالثة فيما يتعلق بحالة االستالم والتسليم عبر
 توفير تتبع الكتروني,الوصول لإلنترنت أو بواسطة الهاتف
, .للطرود لآلخرين
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: تاريخ ايداع الطلب

abballah husien ismel omar
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

عبدهللا حسين اسماعيل عمر
االردن
مؤسسة فردية

:اسم طالب التسجيل

420- 11953 amman-jubiha

الجبيهة- عمان11953 -420

10/10/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

10/10/2021

Date of

الجبيهة- عمان11953 -420

420- 11953 amman-jubiha
176693

Class

39

39

Goods/Services

Delivery services; arranging for the delivery of goods; delivery of food by
restaurants; express delivery of goods; document delivery; flower
delivery; food delivery; magazine delivery; message delivery; package
delivery; parcel delivery; pizza delivery; cargo delivery services;
consignment delivery services; correspondence delivery by post or
messenger; delivery of cargo; delivery of furniture; delivery of gifts;
delivery of goods; delivery of parcels; delivery of valuables; diaper
delivery services; distribution [delivery of goods]; food delivery services;
express delivery of letters; home shopping delivery services; storage and
delivery of goods; transportation and deltvery of goods; transport and
delivery of goods; collection and delivery of textile goods; collection,
transport and delivery of goods; collection, transportation and delivery of
goods; delivery and forwarding of letters and packages; transport,
delivery, packaging, and storage of goods; pickup,transportation, and
delivery of packages and letters by various modes of transportation; pickup, ~~ msportation, and delivery of packages and letters by various modes
of transportation; supply chain logistics and reverse logistics services
consisting of the storage, transportation and delivery of freight; logistics
services consisting of the storage, transport and delivery of goods;
logistics services consisting of the storage, transportation and delivery of
goods; pick-up and delivery of packages and goods; pick-up and delivery
of parcels and goods; pick up, delivery and storage of personal property;
pick-up, delivery and storage of personal property; delivery of gift baskets
with selected items regarding a particular occasion or theme; delivery of
goods and messages accompanied by balloons or novelty presentations;
storage, transport and delivery of goods; storage transportation and
delivery of goods; collection, transport and delivery of goods, documents,
packages and letters; collection, transport and delivery of goods,
documents, parcels and letters; pickup and delivery of parcels and goods;
pick-up and delivery of letters; message delivery accompanied by balloons
or novelty presentations; laundry pick-up and delivery services;
forwarding and delivery of letters and parcels; forwarding and delivery of
letters and packages; delivery of goods by messenger [courrier services];
delivery of food and drink prepared for consumption; delivery and
forwarding of letters and parcels.

الصنف

176693

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات توصيل؛ الترتيب لتسليم البضائع ؛ توصيل الطعام عن طريق
المطاعم ؛ التسليم السريع للبضائع ؛ تسليم الوثائق؛ توصيل البضائع خدمات
توصيل الشحنة ؛ تسليم المراسالت عن طريق البريد أو السعاة ؛ تسليم
البضائع تسليم اآلثاث تسليم الهدايا توصيل البضائع؛ تسليم الطرود تسليم
 توزيع [تسليم البضائع] ؛ خدمات.االشياء الثمينة خدمات توصيل حفاضات
توصيل الطعام؟ التسليم السريع للرسائل ؛ خدمات توصيل التسوق إلى
المنزل ؛ تخزين البضائع وتسليمها ؛ نقل البضائع وتسليمها ؛ نقل وتسليم
البضائع ؛جمع وتسليم المنسوجات ؛ جمع ونقل وتسليم البضائع ؛ جمع ونقل
وتسليم البضائع ؛ تسليم وشحن الرسائل والطرود ؛ نقل البضائع وتسليمها
بوسائل النقل المختلفة ؛ لوجستيات سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية
العكسية التي تتكون من تخزين البضائع ونقلها وتسليمها ؛ الخدمات
اللوجستية التي تتكون من تخزين ونقل وتسليم البضائع ؛ الخدمات اللوجستية
التي تتكون من تخزين ونقل وتسليم البضائع ؛ استالم وتسليم الطرود
والبضائع ؛ استالم وتسليم الطرود والبضائع ؛ التقاط وتسليم وتخزين
الممتلكات الشخصية ؟؛ استالم وتسليم وتخزين الممتلكات الشخصية ؛ تسليم
شالل الهدايا مع العناصر المختارة بخصوص مناسبة أو موضوع معين ؛
تسليم البضائع والرسائل مصحوبة بالونات أو عروض تقديمية جديدة ؛
تخزين ونقل وتسليم البضائع ؛ تخزين ونقل وتسليم البضانع ؛ جمع ونقل
وتسليم البضائع والوثائق والطرود والخطابات ؛ جمع ونقل وتسليم البضائع
والوثائق والطرود والرسائل ؛ استالم وتسليم الطرود والبضائع ؛ استالم
الرسائل وتسليمها ؛ تسليم الرسائل مصحوبًا بالونات أو عروض تقديمية
جديدة ؛ خ دمات جمع وتسليم الغسيل ؛ إرسال وتسليم الرسائل والطرود ؛
إرسال وتسليم الرسائل والطرود ؛ تسليم البضائع عن طريق السعاة [خدمات
المحامين] ؛ توصيل االأطعمة والمشروبات المعدة لالستهالك ؛ تسليم وإحالة
الرسائل والطرود
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Date of

22/12/2020

Applicant Name:

Roche Diagnostics GmbH
: Germany
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Sandhofer Strasse 116, 68305
Mannheim, Germany

22/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، مانهايم68305 116 ،ساندهوفر شتراسيه
المانيا

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176481
41
41
176481

Goods/Services

Education and training in the field of healthcare;
Organization, arranging and conducting of
workshops (training), colloquiums, conferences,
congresses, courses, educational workshops,
seminars and symposiums for entrepreneurs in the
field of healthcare; Publication of on-line books,
magazines and journals and providing electronic
publications, not downloadable.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018289176
Claim Date : 2020-08-14
________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in yellow, grey and white
according to the print filed with the application.

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

التعليم والتدريب في مجال الرعاية الصحية؛ خدمات التنظيم
وترتيب وعقد ورش العمل (تدريب) والندوات والمؤتمرات
واالجتماعات والدورات وورش العمل التعليمية والندوات
والحلقات الدراسية لرواد األعمال في مجال الرعاية الصحية ؛
خدمات نشر الكتب اإللكترونية والمجالت والصحف وتوفير
.المنشورات اإللكترونية غير القابلة للتحميل
_______________________________________
EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
018289176 : رقم االدعاء
14-08-2020 : تاريخ االدعاء
_______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون: اشتراطات خاصة
باأللوان األصفر والرمادي واألبيض وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

22/12/2020

Applicant Name:

Opella Healthcare Switzerland
AG
: Switzerland
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Suurstoffi 2, 6343 Rotkreuz,
Switzerland

22/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

اوبيال هيلثكير سويتزرالند ايه جي

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية
 سويسرا، روتكروز6343 ،2 سورستوفي

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176371
41
41
176371

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Opella Healthcare
Goods/Services

Teaching and providing of training in the field of
health, diet, wellness and nutrition; organization of
seminars, conferences and congresses in the field
of health, diet, wellness and nutrition; publishing
of magazines, books and manuals and
disseminating digital media for information or
training in the field of health, diet, wellness and
nutrition; educational services relating to weight
loss, diet, nutrition and fitness.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : GB
Claim No : UK00003505145
Claim Date : 2020-06-26

الخدمات التالية/من اجل البضائع

التدريس وتقديم التدريب في المجال الصحي والحمية الغذائية
والعافية والتغذية؛ خدمات تنظيم الحلقات الدراسية والمؤتمرات
واالجتماعات في مجال الصحة والحمية الغذائية والعافية
والتغذية؛ نشر المجالت والكتب واألدلة ونشر الوسائط الرقمية
للمعلومات أو التدريب في مجال الصحة والحمية الغذائية
والعافية والتغذية؛ الخدمات التعليمية المتعلقة بفقدان الوزن
والحمية الغذائية التغذية واللياقة البدنية
_______________________________________ا
GB : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
UK00003505145 : رقم االدعاء
26-06-2020 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

21/01/2021

اسم طالب التسجيل:

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ساندهوفر شتراسيه  68305 ،116مانهايم،
المانيا

21/01/2021

Date of

Roche Diagnostics GmbH
: Germany
Foreign Company

Applicant Name:

Sandhofer Strasse 116, 68305
Mannheim, Germany

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176383
41
41
176383

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

BLUE SPRUCE
من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات التعليم و التدريب في مجال الرعاية الصحية؛ خدمات
التنظيم وتنظيم وعقد ورش العمل (تدريب) والندوات
والمؤتمرات واالجتماعات والدورات وورش العمل التعليمية
والحلقات الدراسية والندوات وخدمات التعليم والتدريب المقدمة
عبر االنترنت بما في ذلك المحاضرات المقدمة عبر االنترنت
والبث الشبكي والملفات الرقمية في مجال الرعاية الصحية،
جميع الخدمات المذكورة في مجال الرعاية الصحية.
______________________________________
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء 018286291 :
تاريخ االدعاء 07-08-2020 :

Goods/Services

;Education and training in the field of healthcare
organization, arranging and conducting of
workshops (training), colloquiums, conferences,
congresses, courses, educational workshops,
seminars and symposiums; Educational and
training services provided online, including
webinars, webcasts and podcasts, all the
mentioned services in the field of healthcare
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018286291
Claim Date : 2020-08-07
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

27/01/2021

اسم طالب التسجيل:

هوليستيك هيلث ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

27/01/2021

Date of

Holistic Health, Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

9070 GLEANNLOCH
 9070جلينلوك فوريست درايف ،سويت
FOREST DRIVE, SUITE 100,
 ،100سبرينج ،تكساس  ،77379الواليات
SPRING, TEXAS 77379, USA
المتحدة االميركية
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176557
41
41
176557

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

TOTALFIT
من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات الترفيه وتحديدا :توفير سلسلة متواصلة من اللياقة البدنية
والرياضة والتمارين الرياضية من خالل اإلنترنت وتوفير
معلومات في مجاالت اللياقة البدنية والرياضة والتمارين
الرياضية عبر موقع إلكتروني؛ نشر المجالت على اإلنترنت في
مجاال ت اللياقة البدنية والرياضة والتمارين الرياضية؛ خدمات
الترفيه وتحديدا :توفير المدونات الصوتية في مجاالت اللياقة
البدنية والرياضة والتمارين الرياضية؛ الخدمات التعليمية
وتحديدا :إعداد المحاضرات والمناقشات وورش العمل في
مجاالت اللياقة البدنية والتغذية والرياضة والتمارين الرياضية؛
خدمات الترفيه في طبيعة مسابقات في مجال اللياقة البدنية؛
الرياضة والتمارين الرياضية؛ التدريبات البدنية

Goods/Services

Entertainment services, namely, an on-going series
featuring fitness, sports and exercise provided
through internet, providing information in the
;fields of fitness, sports and exercise via a website
Online publication of journals in the fields of
fitness, sports and exercise; Entertainment
services, namely, providing podcasts in the fields
of fitness, sports and exercise; Educational
services, namely, conducting lectures, seminars
and workshops in the fields of fitness, nutrition,
sports and exercise; Entertainment in the nature of
competitions in the field of fitness; Entertainment
in the nature of sports competitions; Fitness
training

331

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

03/02/2021

Applicant Name:

Fédération Internationale de
Football Association (FIFA)
: Switzerland
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich,
Switzerland

03/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

فيداريشين انترناشيونال دي فوتبول
)اسوسيشن (فيفا
سويسرا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، زيورخ8044 ،20  ستراسيه- فيفا
سويسرا

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
921100  ب. ص، شارع مكة،104 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن11192 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176603
41
41
176603

Goods/Services
Education; training; providing training courses; entertainment;
entertainment services provided at or relating to sports events; entertainment
services in the form of public viewings of sports events organisation of
sporting and cultural events and activities; organisation of lotteries and
competitions; organisation of sporting competitions and events in the field
of football; providing sports facilities; fun park services; health and fitness
club services; rental services for audio and video equipment; production,
presentation, publication and/or rental of films, sound and video recordings;
publication and/or rental of interactive educational and entertainment
products, namely films, books, compact discs, DVDs, mini-discs, CDROMs; publication of statistics and other information on sports
performances; radio and television reporting of sporting events; production
and editing services for radio and television programmes; photography
services; photography, audio and videotaping production services;
production of animated movies; production of animated television
programs; seat booking services for entertainment and sporting events;
ticket reservation services for entertainment and sporting events; sports
ticket agency services; timing of sports events; recording of sports events;
organisation of beauty contests; interactive entertainment; gambling
services; providing of raffle services; online game services; providing online
entertainment in the nature of game tournaments; organization of computer
game competitions including online game competitions; information
relating to entertainment or education, provided on-line from a computer
database or the Internet or on wireless electronic communication device;
electronic games services provided by means of the Internet or on wireless
electronic communication device (entertainment); publication of books;
publication of electronic books and journals on-line; entertainment services
in the form of chat rooms on the Internet or on wireless electronic
communication device; entertainment services in the form of cinema
performances; translation services; interpreter services; provision of
entertainment infrastructures, namely, VIP lounges and sky boxes both on
and off site sports facilities for entertainment purposes; hospitality services,
namely customers reception services, including provision of tickets for
sporting or entertainment events; providing online information in the fields
of sports or sports events from a computer database or the Internet.

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 الخدمات الترفيهية المقدمة خالل، الترفيه، خدمات توفير الدورات التدريبية، التدريب،التعليم
 الخدمات الترفيهية بشكل مشاهدات عامة،األحداث الرياضية أو المتعلقة باألحداث الرياضية
، تنظيم اليانصيب والمسابقات، تنظيم األحداث و النشاطات الرياضية والثقافية،لألحداث الرياضية
 خدمات، توفير المنشآت الرياضية،تنظيم المسابقات واألحداث الرياضية في مجال كرة القدم
 إنتاج، تأجير المعدات السمعية والفيديو، خدمات نوادي الصحة واللياقة،منتزهات المرح
أو تأجير المنتجات/ نشر و،أو تأجير األفالم والتسجي الت السمعية والفيديو/وعرض ونشر و
التعليمية والترفيهية التفاعلية وخاصة األفالم والكتب واألقراص المدمجة وأقراص الفيديو
CD-(  ) واألقراص الصغيرة واألقراص المدمجة القارئة للذاكرة فقطDVDs( الرقمية
 خدمات إعداد، نشر اإلحصاءات وغيرها من المعلومات عن العروض الرياضية،) ROMs
 خدمات إنتاج وتحرير البرامج اإلذاعية،التقارير اإلذاعية والتلفزيونية عن األحداث الرياضية
 خدمات اإلنتاج المتعلقة بالتصوير الفوتوغرافي، خدمات التصوير الفوتوغرافي،والتلفزيونية
 إنتاج برامج الصور، إنتاج أفالم الرسوم المتحركة،والسمعيات وتصوير أشرطة الفيديو
 خدمات حجز التذاكر، خدمات حجز المقاعد لألحداث الترفهية والرياضية،المتحركة التلفزيونية
، توقيت األحداث الرياضية، خدمات وكاالت التذاكر الرياضية،لألحداث الترفهية والرياضية
، خدمات المقامرة، خدمات الترفيه التفاعلي، تنظيم مسابقات الجمال،تسجيل األحداث الرياضية
 خدمات توفير الترفيه، خدمات األلعاب المباشرة على شبكة اإلنترنت،توفير خدمات اليانصيب
 تنظيم منافسات ألعاب الكمبيوتر المتضمنة،المباشر على شبكة اإلنترنت بطبيعة دورات لعب
 توفير المعلومات المتعلقة بالترفيه أو التعليم،منافسات األلعاب المباشرة على شبكة اإلنترنت
والمتوفرة بشكل مباشر من قاعدة بيانات ممكننة أو شبكة اإلنترنت أو أدوات إتصاالت إلكترونية
 خدمات األلعاب اإللكترونية المتوفرة بواسطة اإلنترنت أو أدوات إتصاالت إلكترونية،السلكية
 نشر الكتب والمجالت اإللكترونية بشكل مباشر على شبكة، نشر الكتب،)السلكية (ترفيه
 خدمات ترفيهية بشكل غرف دردشة على شبكة اإلنترنت أو على أدوات إتصاالت،اإلنترنت
، خدمات المترجم، خدمات الترجمة، خدمات ترفيهية بشكل عروض سينمائية،إلكترونية السلكية
توفير التزويد بالبنى التحتية الترفيهية وخاصة ردهات الشخصيات الهامة جدا أو غرف
 ) في أو خارج حرم المنشآت الرياضية ألغراضsky boxes( مخصصة لكبار الشخصيات
 خدمات الضيافة وخاصة خدمات إستقبال الزبائن والمتضمنة توفير التذاكر لألحداث،الترفيه
 توفير معلومات عبر اإلنترنت في مجاالت الرياضة أو األحداث،الرياضية أو الترفيهية
.الرياضية من قاعدة بيانات حاسوب أو اإلنترنت
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

09/02/2021

Applicant Name:

Ahmed Zalatimo Company
and Partners
: Jordan
Limited Partnership Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

P.O Box 1719-111965 Amman,
Shmeisani, Jordan

09/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

احمد زالطيمو وشركاه

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية
، عمان111965-1719 ب.ص
 االردن،الشميساني

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
921100  ب. ص، شارع مكة،104 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن11192 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176543
41
41
176543

Goods/Services

Publication of printed matter, also in electronic
form, other than for advertising purposes;
Providing online electronic publications, not
downloadable, publication of online reviews in the
field of entertainment, an online entertainment
service, digital imaging services, providing
electronic media.

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

نشر المطبوعات على شكل إلكتروني أيضا لغير الغايات
 توفير المنشورات اإللكترونية عبر اإلنترنت غير،اإلعالنية
قابلة للتنزيل ونشر المراجعات عبر اإلنترنت في مجال الترفيه
والخدمات الترفيهية عبر اإلنترنت وخدمات التصوير الرقمي
.وتوفير الوسائط اإللكترونية
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Date of

14/02/2021

Applicant Name:

Novartis AG
: Switzerland
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Goods/Services

Educational services in the field of neurological
diseases and disorders and the monitoring and
management of said diseases and disorders;
publication of information in the field of
neurological diseases and disorders and the
monitoring and management of said diseases and
disorders.

________________________________________
Special condition : Claiming Colors Apricot and
Grey as per the specimen filed at the Trademark
Office

: تاريخ ايداع الطلب

نوفارتس ايه جي
سويسرا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 سويسرا، بازل4002

4002 Basel, Switzerland
Cedar White Bradley
Consulting/Jordan Ltd
P.O.Box435- 11821 Amman,
Makkah Street, Al-Hijaz
Towers Center
Class
176706
41

14/02/2021

األردن ذ/ سيدر وايت برادلي لالستشارات
، شارع مكة، عمان11821 -435ب.م م ص
أبراج الحجاز

41

الصنف

176706

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الخدمات التعليمية في مجال األمراض واالضطرابات العصبية
ورصد وإدارة هذه األمراض واالضطرابات؛ نشر المعلومات
المرتبطة باألمراض واالضطرابات العصبية وبرصد وإدارة
.هذه األمراض واالضطرابات

_______________________________________ا
العالمة محددة بااللوان المشمشي و الرمادي: شتراطات خاصة
كما في النموذج المودع لدى مسجل العالمات التجارية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

02/03/2021

Applicant Name:

Jordan climbing on heights
managerial consulting and
training
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

02/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

االردنية للتسلق على المرتفعات
واالستشارات االدارية والتدريب

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

11941 - 70 عمان ص ب

AMMAN BOX 70-11941

11941 - 70  عمان ص ب11941 -70

70- 11941 AMMAN BOX 7011941
176439

Class

41

Goods/Services

Providing zip line rides for recreational
purposes,training in the use of machinery and
equipment ,conducting guided climbing
tours,advanced training on climbing walls and
climbing frames ,business training,physical
training,sports training,providing training,training
consultancy and training services.

41

الصنف

176439

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

توفير ركوب خط االنزالق(العبارة الهوائية) لألغراض
 وإجراء جوالت،  والتدريب على استخدام آالت البناء، الترفيهية
 والتدريب المتقدم على جدران، التسلق المصحوبة بمرشدين
 والتدريب،  والتدريب على األعمال، التسلق وإطارات التسلق
 واالستشارات،  وتوفير التدريب،  والتدريب الرياضي، البدني
.التدريبية وخدمات التدريب
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تاريخ ايداع الطلب :

30/05/2021

اسم طالب التسجيل:

جينيرال موترز ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

30/05/2021

Date of

GENERAL MOTORS LLC
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

300 Renaissance Center, City
 300رينيسانس سنتر ،سيتي اوف
of Detroit, State of Michigan
ديترويت ،والية ميتشيغان 3000-48265
48265-3000
SABA & CO
سابا وشركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 56 11184 -840553شارع االمير
PROPERTY P.O.Box840553شاكر بن زيد ,الشميساني االردن
11184 56, PRINCE SHAKER
BIN ZAID ST.,SHEMISSANI
Class
الصنف
176663
41
41
176663

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات التعليم والتدريب بما في ذلك خدمات التعليم والتدريب
المتعلقة بالسيارات ورياضات السيارات وصناعة السيارات؛
الخدمات التعليمية المتعلقة بتصنيع وتوزيع ونقل واستخدام
وصيانة وتصليح السيارات وقطعها؛ خدمات تعليم وتدريب
السائقين؛ حجوزات الترفيه والتسلية؛ خدمات التخطيط وتنظيم
وإقامة الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية بما في ذلك تنظيم
وإقامة العروض الترفيهية والفعاليات الرياضية والثقافية المتعلقة
بالسيارات ورياضات السيارات وصناعة السيارات؛ تنظيم
البطوالت والمسابقات؛ تنظيم وإنتاج العروض والعروض
المباشرة؛ تنظيم األحداث االجتماعية؛ خدمات تسجيل وإنتاج
وتوزيع األفالم والتسجيالت المرئية والصوتية والبرامج
اإلذاعية والتلفزيونية؛ توفير الصور إلكترونيا على اإلنترنت
ومقاطع الفيديو والموسيقى واأللعاب غير القابلة للتحميل من
شبكة حاسوب؛ خدمات الترفيه الحي؛ خدمات إدارة الفعاليات؛
خدمات اإلنتاج التلفزيوني وخدمات إنتاج البرامج التلفزيونية
واإلذاعية عبر الهواتف النقالة؛ إنتاج برامج إذاعية وتلفزيونية
لإلنترنت وللوسائل األخرى؛ توفير برامج ترفيهية متعددة
الوسائط بواسطة التلفزيون والحزم العريضة والخدمات
الالسلكية وعلى اإلنترنت؛ توفير منشورات إلكترونية من شبكة
الحاسوب العالمية على اإلنترنت غير القابلة للتحميل؛ تنظيم
واستضافة الفعاليات الترفيهية لغرض جمع التبرعات؛ تنظيم
الفعاليات الخيرية لجمع التبرعات من خالل توفير وسائل الترفيه
والخدمات الرياضية والثقافية؛ خدمات األعمال الخيرية ،تحديداً:
التعليم والتدريب؛ خدمات تقديم المعلومات التعليمية؛ توفير
المعلومات حول األلعاب الرياضية؛ الخدمات اإلرشادية؛ تنظيم

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Education and training services including
education and training services relating to motor
vehicles, motor vehicle sports and the motor
vehicle industry; educational services related to
the manufacture, distribution, transportation, use,
repair and maintenance of motor vehicles and parts
;of motor vehicles; driver education and training
;entertainment and amusement reservations
planning, organizing and conducting
entertainment, sporting and cultural events
including organizing and conducting
entertainment, sporting and cultural events relating
to motor vehicles, motor vehicle sports and the
motor vehicle industry; organization of
tournaments and competitions; organization and
;production of shows and live performances
organization of social events; recording,
production and distribution of films, video and
;audio recordings, radio and television programs
providing on-line images, videos, music and
games, not downloadable, from a computer
network; live entertainment; event management
services; production of television, mobile phone
television and radio programs; production of radio
and television programs for the Internet and other

336

media; provision of multimedia entertainment
programs by television, broadband, wireless and
on-line services; providing electronic publications
from a global computer network on the Internet,
not downloadable; organizing and hosting
entertainment events for the purpose of
fundraising; organizing charitable fundraising
events being the provision of entertainment,
sporting and cultural services; charitable services,
namely education and training; education
information; information of sport games;
instructional services; arranging and conducting of
seminars; lending libraries; providing on-line
electronic publications; translation services; club
services for entertainment and education;
arranging motor vehicle and racing car
competitions; providing entertainment information
to vehicle drivers and passengers; providing
education information to vehicle drivers and
passengers providing entertainment to vehicle
drivers and passengers; providing sports facilities;
toy rental; games equipment rental; zoological
garden services; providing models for artists;
operating lotteries.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : BR
Claim No : 921636687
Claim Date : 2020-12-17

وعقد الحلقات الدراسية؛ خدمات مكتبات اإلعارة؛ خدمات توفير
المنشورات اإللكترونية عبر اإلنترنت؛ خدمات الترجمه؛
خدمات نوادي الترفيه والتعليم؛ تنظيم مسابقات السيارات
وسيارات السباق؛ توفير المعلومات الترفيهية لسائقي المركبات
والركاب؛ توفير المعلومات التعليمية لسائقي المركبات والركاب
وتوفير الترفيه لسائقي المركبات والركاب؛ توفير المرافق
الرياضية؛ تأجير الدمى؛ تأجير معدات األلعاب؛ حدائق الحيوان؛
تقديم نماذج للفنانين؛ تشغيل أعمال اليانصيب

_______________________________________ا
BR : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
921636687 : رقم االدعاء
17-12-2020 : تاريخ االدعاء
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Date of

30/05/2021

Applicant Name:

Expedia, Inc.
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

30/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.انك،اكسبيديا
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

1111 Expedia Group Way W,
، سياتل، اكسبيديا جروب واي دبليو1111
Seattle, Washington 98119
 الواليات المتحدة،98119 واشنطن
USA
االميركية
SABA & CO
سابا وشركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
 شارع االمير56 11184 -840553ب.ص
PROPERTY P.O.Box840553 الشميساني االردن,شاكر بن زيد
11184 56, PRINCE SHAKER
BIN ZAID ST.,SHEMISSANI
Class
الصنف
176616
41
41
176616

Goods/Services

Providing information about entertainment
activities; making and arranging for reservations
and bookings for shows and other entertainment
events; providing online newsletters in the fields
of travel, travel planning, travel and entertainment
news, maps, city directories and listings; providing
information in the field of entertainment;
providing a website where users can post ratings,
reviews and recommendations on events and
activities in the field of entertainment; publishing
of reviews; blogs and online journals in the fields
of travel, entertainment, hotels, restaurants, and
tourism

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

توفير المعلومات حول النشاطات البيئية؛ إعداد وتنظيم
الحجوزات للعروض والفعاليات البيئية؛ توفير الرسائل
اإلخبارية اإللكترونية في مجاالت السفر والتخطيط للسفر
وأخبار السفر والترفيه وخرائط وكتيبات الدليل والقوائم للمدن؛
تقديم المعلومات في مجال الترفيه؛ توفير المواقع اإللكترونية
حيثما يمكن للمستخدمين نشر التصنيفات والمراجعات
والتوصيات حول الفعاليات والنشاطات في مجال الترفيه؛ نشر
المراجعات؛ المدونات والصحف اإللكترونية في مجاالت السفر
والترفيه والفنادق وخدمات المطاعم والسياحة

338

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

28/10/2021

اسم طالب التسجيل:

اكاديمية سوا للتربية الخاصة

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م
عمان  -الرابية  -ش ميسلون

176479

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات االكاديميات (التعليم )

Sawa academy for special
education
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

amman - al rabiya

 11181 - 9936عمان -شارع المدينة
المنورة عمارة الباسم 1
الصنف

28/10/2021

Date of

41

 9936- 11181 ammanalmadenah almonawarah st al
basem building 1
Class
176479
41

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

academies education
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

21/05/2020

Applicant Name:

F. Hoffmann-La Roche AG
: Switzerland
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Grenzacherstrasse 124, CH
4070 Basel, Switzerland

21/05/2020

: تاريخ ايداع الطلب

 الروش أيه جي- هوفمان.اف
سويسرا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

4070  سي اتش،124 جرينزاشير شتراسيه
 سويسرا،بازل

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176586
42
42
176586

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

FLOODLIGHT
Goods/Services

Providing temporary use of online nondownloadable software for tracking and storing
personal information about the symptoms, side
effects, treatment of and experience with an
individual's neurological diseases and disorders,
logging daily actions and results of activity and
cognitive tests, and sharing results based on such
information.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CH
Claim No : 02678/2020
Claim Date : 2020-02-26

الخدمات التالية/من اجل البضائع

توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات غير القابلة للتنزيل عبر
اإلنترنت لتتبع وتخزين المعلومات الشخصية حول األعراض
واألعراض الجانبية والعالج والتجارب حول األمراض
واالضطرابات العصبية لدى األفراد وتسجيل اإلجراءات اليومية
ونتائج النشاطات واالختبارات المعرفية ومشاركة النتائج بنا ًء
.على هذه المعلومات
_______________________________________ا
CH : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
02678/2020 : رقم االدعاء
26-02-2020 : تاريخ االدعاء
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Date of

02/12/2020

Applicant Name:

Apple Inc.
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

One Apple Park Way,
Cupertino, California 95014,
United states of America
Cedar White Bradley
Consulting/Jordan Ltd
P.O.Box435- 11821 Amman,
Makkah Street, Al-Hijaz
Towers Center
Class
176689
42

02/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.أبل انك
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
 الواليات المتحدة األمريكية،95014
األردن ذ/ سيدر وايت برادلي لالستشارات
، شارع مكة، عمان11821 -435ب.م م ص
أبراج الحجاز

42

Goods/Services

Design and development of computer hardware, software,
peripherals, and computer and video games; computer hardware
and software consulting services; computer programming; design
of computer databases; electronic data storage; cloud computing
services; rental of computer hardware, software, and peripherals;
providing online non-downloadable software; consultation services
for developing computer systems, databases and applications;
computer security and data security consultancy; data encryption
services; providing computer (design and development) or
software information online; updating of computer software and
computer applications; technical support services in the form of [or
namely,] diagnosing and troubleshooting of computer hardware
and software problems, and computer help desk services; website
creation, design, and maintenance services; website hosting
services; providing search engines for obtaining data via the
internet and other electronic communications networks; creating
indexes of online information, sites and other resources available
on the Internet and other electronic communications networks;
cartography and mapping services; providing information relating
to computer technology and programming via a web site allowing
users to preview and download electronic books, publications, and
other documents; scientific and technological services; industrial
design services; industrial analysis and research services; medical
research; scientific laboratories services; information, advisory and
consultancy services in the design and development of computer
hardware and software.
________________________________________Priority claim:
Claim Country : JM
Claim No : 80553
Claim Date : 2020-06-03
________________________________________ Special
condition : Claiming Colors black, gray, white as per the specimen
filed at the Trade mark Office.

الصنف

176689

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تصميم وتطوير العتاد الحاسوبي والبرمجيات 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 السحابية؛ تأجير العتاد الحاسوبي
والبرمجيات واألجهزة الطرفية الملحقة؛ توفير البرمجيات المباشرة
الين) غير القابلة للتنزيل؛ الخدمات االستشارية لتطوير األنظمة-(ان
الحاسوبية وقواعد البيانات والتطبيقات؛ االستشارات المتعلقة بأمن
الحاسوب وأمن البيانات؛ خدمات تشفير البيانات؛ توفير معلومات عن
الين)؛-الحاسوب (تصميم وتحديث) أو البرمجيات مباشرة (ان
تحديث البرمجيات الحاسوبية والتطبيقات الحاسوبية؛ خدمات الدعم
التقني تحديداً تشخيص مشاكل العتاد الحاسوبي والبرمجيات
واستكشافها وإصالحها وخدمات مكتب المساعدة؛ خدمات إنشاء
المواقع اإللكترونية وتص ميمها وصيانتها؛ خدمات استضافة المواقع
اإللكترونية؛ توفير محركات البحث للحصول على البيانات عبر
اإلنترنت وغيرها من شبكات التواصل اإللكترونية؛ إنشاء فهارس
الين) والمواقع وغيرها من المصادر-المعلومات المباشرة (ان
المتاحة على شبكة اإلنترنت وغيرها من شبكات التواصل
اإللكترونية؛ خدمات رسم الخرائط ووضع الخرائط؛ توفير معلومات
عن التكنولوجيا والبرمجة الحاسوبية عن طريق مواقع اإلنترنت
تسمح لمستخدميها رؤية الكتب اإللكترونية والمنشورات وغيرها من
المستندات وتنزيلها؛ الخدمات العلمية والتكنولوجية؛ خدمات التصميم
الصناعي؛ خدمات التحليل والبحث الصناعي؛ خدمات البحث الطبي؛
خدمات المختبرات العلمية؛ خدمات تقديم المعلومات والنصح
.واالستشارات في مجال تصميم وتطوير أجهزة وبرمجيات الحاسوب
_______________________________________االدع
JM : بلد االدعاء:اء بحق االولوية
80553 : رقم االدعاء
03-06-2020 : تاريخ االدعاء
_______________________________________اشترا
 األبيض، الرمادي،العالمة محددة باأللوان األسود: طات خاصة
.حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات التجارية
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Date of

02/12/2020

Applicant Name:

Apple Inc.
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

02/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.أبل انك
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

One Apple Park Way,
 كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
Cupertino, California 95014,
 الواليات المتحدة األمريكية،95014
United states of America
cedar white bradley
األردن ذ/ سيدر وايت برادلي لالستشارات
consulting/jordan ltd p.o.box435- ، شارع مكة، عمان11821 -435ب.م م ص
11821 amman, makkah street,
أبراج الحجاز
al-hijaz towers center
Class
الصنف
176690
42
42
176690

Goods/Services

Design and development of computer hardware, software,
peripherals, and computer and video games; computer hardware and
software consulting services; computer programming; design of
computer databases; electronic data storage; cloud computing
services; rental of computer hardware, software, and peripherals;
providing online non-downloadable software; consultation services
for developing computer systems, databases and applications;
computer security and data security consultancy; data encryption
services; providing computer (design and development) or software
information online; updating of computer software and computer
applications; technical support services in the form of [or namely,]
diagnosing and troubleshooting of computer hardware and software
problems, and computer help desk services; website creation, design,
and maintenance services; website hosting services; providing search
engines for obtaining data via the internet and other electronic
communications networks; creating indexes of online information,
sites and other resources available on the Internet and other
electronic communications networks; cartography and mapping
services; providing information relating to computer technology and
programming via a web site allowing users to preview and download
electronic books, publications, and other documents; scientific and
technological services; industrial design services; industrial analysis
and research services; medical research; scientific laboratories
services; information, advisory and consultancy services in the
design and development of computer hardware and software.
________________________________________Priority claim:
Claim Country : JM
Claim No : 80550
Claim Date : 2020-06-03
________________________________________ Special condition
: Claiming colors black, gray, white as per the specimen filed at the
Trade mark Office.

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تصميم وتطوير العتاد الحاسوبي والبرمجيات 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 السحابية؛ تأجير العتاد الحاسوبي
والبرمجيات واألجهزة الطرفية الملحقة؛ توفير البرمجيات المباشرة
الين) غير القابلة للتنزيل؛ الخدمات االستشارية لتطوير-(ان
األنظمة الحاسوبية وقواعد البيانات والتطبيقات؛ االستشارات
المتعلقة بأمن الحاسوب وأمن البيانات؛ خدمات تشفير البيانات؛
توفير معلومات عن الحاسوب (تصميم وتحديث) أو البرمجيات
الين)؛ تحديث البرمجيات الحاسوبية والتطبيقات-مباشرة (ان
الحاسوبية؛ خدمات الدعم التقني تحديدا ً تشخيص مشاكل العتاد
الحاسوبي والبرمجيات واستكشافها وإصالحها وخدمات مكتب
المساعدة؛ خدمات إنشاء المواقع اإللكترونية وتصميمها وصيانتها؛
خدمات استضافة المواقع اإللكترونية؛ توفير محركات البحث
للحصول على البيانات عبر اإلنترنت وغيرها من شبكات التواصل
الين) والمواقع-ا إللكترونية؛ إنشاء فهارس المعلومات المباشرة (ان
وغيرها من المصادر المتاحة على شبكة اإلنترنت وغيرها من
شبكات التواصل اإللكترونية؛ خدمات رسم الخرائط ووضع
الخرائط؛ توفير معلومات عن التكنولوجيا والبرمجة الحاسوبية عن
طريق مواقع اإلنترنت تسمح لمستخدميها رؤية الكتب اإللكترونية
والمنشورات وغيرها من المستندات وتنزيلها؛ الخدمات العلمية
والتكنولوجية؛ خدمات التصميم الصناعي؛ خدمات التحليل والبحث
الصناعي؛ خدمات البحث الطبي؛ خدمات المختبرات العلمية؛
خدمات تقديم المعلومات والنصح واالستشارات في مجال تصميم
.وتطوير أجهزة وبرمجيات الحاسوب
_______________________________________اال
JM : بلد االدعاء:دعاء بحق االولوية
80550 : رقم االدعاء
03-06-2020 : تاريخ االدعاء
_______________________________________اشت
 األبيض، الرمادي،العالمة محددة باأللوان األسود: راطات خاصة
.حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات التجارية
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Date of

09/12/2020

Applicant Name:

Apple Inc.
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

One Apple Park Way,
Cupertino, California 95014,
United states of America
Cedar White Bradley
Consulting/Jordan Ltd
P.O.Box435- 11821 Amman,
Makkah Street, Al-Hijaz
Towers Center
Class
176710
42

09/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

. ابل انك
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
 الواليات المتحدة األمريكية،95014
األردن ذ/ سيدر وايت برادلي لالستشارات
، شارع مكة، عمان11821 -435ب.م م ص
أبراج الحجاز

42

الصنف

176710

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

APP CLIP CODE
Goods/Services

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Design and development of computer hardware, software,
peripherals, and computer and video games; computer hardware
and software consulting services; computer programming; design of
computer databases; electronic data storage; cloud computing
services; rental of computer hardware, software, and peripherals;
providing online non-downloadable software; consultation services
for developing computer systems, databases and applications;
computer security and data security consultancy; data encryption
services; providing computer (design and development) or software
information online; maintenance, repair and updating of computer
software, peripherals, and applications; technical support services in
the form of [or namely,] diagnosing and troubleshooting of
computer hardware and software problems, and computer help desk
services; website creation, design, and maintenance services;
website hosting services; providing search engines for obtaining
data via the internet and other electronic communications networks;
creating indexes of online information, sites and other resources
available on the Internet and other electronic communications
networks; cartography and mapping services; providing information
relating to computer technology and programming via a web site
allowing users to preview and download electronic books,
publications, and other documents; scientific and technological
services; industrial design services; industrial analysis and research
services; medical research; scientific laboratories services;
information, advisory and consultancy services in the design and
development of computer hardware and software.

تصميم وتطوير العتاد الحاسوبي والبرمجيات 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 السحابية؛ تأجير العتاد الحاسوبي والبرمجيات
الين) غير القابلة للتنزيل؛-واألجهزة الطرفية الملحقة؛ توفير البرمجيات المباشرة (ان
الخدمات االستشارية لتطوير األنظمة الحاسوبية وقواعد البيانات والتطبيقات؛
االستشارات المتعلقة بأمن الحاسوب وأمن البيانات؛ خدمات تشفير البيانات؛ توفير
الين)؛ صيانة-معلومات عن الحاسوب (تصميم وتحديث) أو البرمجيات مباشرة (ان
وإصالح وتحديث البرمجيات الحاسوبية واألجهزة الطرفية الملحقة بالحاسوب
والتطبيقات الحاسوبية؛ خدمات الدعم التقني تحديدا ً تشخيص مشاكل العتاد الحاسوبي
والبرمجيات واستكشافها وإصالحها وخدمات مكتب المساعدة؛ خدمات إنشاء المواقع
اإللكترونية وتصميمها وصيانتها؛ خدمات استضافة المواقع اإللكترونية؛ توفير
محركات البحث للحصول على البيانات عبر اإلنترنت وغيرها من شبكات التواصل
الين) والمواقع وغيرها من-اإللكترونية؛ إنشاء فهارس المعلومات المباشرة (ان
المصادر المتاحة على شبكة اإلنترنت وغيرها من شبكات التواصل اإللكترونية؛
خدمات رسم الخرائط ووضع الخرائط؛ توفير معلومات عن التكنولوجيا والبرمجة
الحاسوبية عن طريق مواقع اإلنترنت تسمح لمستخدميها رؤية الكتب اإللكترونية
والمنشورات وغيرها من المستندات وتنزيلها؛ الخدمات العلمية والتكنولوجية؛ خدمات
التصميم الصناعي؛ خدمات التحليل والبحث الصناعي؛ خدمات البحث الطبي؛ خدمات
المختبرات العلمية؛ خدمات تقديم المعلومات والنصح واالستشارات في مجال تصميم
.وتطوير أجهزة وبرمجيات الحاسوب

________________________________________
Priority claim: Claim Country : JM
Claim No : 80629
Claim Date : 2020-06-11

_______________________________________ا
JM : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
80629 : رقم االدعاء
11-06-2020 : تاريخ االدعاء

________________________________________
Disclaimer : This trade mark does not give owner
the exclusive right to use “APP” apart from the
mark

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق: لتنازل
." على حدة بمعزل عن العالمةAPP" باستعمال

343

تاريخ ايداع الطلب :

09/12/2020

اسم طالب التسجيل:

ابل انك.
امريكا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

وان أبل بارك واي ،كوبرتينو ،كاليفورنيا
 ،95014الواليات المتحدة األمريكية
سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ
م م ص.ب 11821 -435عمان ،شارع مكة،
أبراج الحجاز

176691

الصنف

42

09/12/2020

Date of

Apple Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

One Apple Park Way,
Cupertino, California 95014,
United states of America
Cedar White Bradley
Consulting/Jordan Ltd
P.O.Box435- 11821 Amman,
Makkah Street, Al-Hijaz
Towers Center
Class
176691
42

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

APP CLIPS
من اجل البضائع/الخدمات التالية

توفير البرمجيات المباشرة (ان-الين) غير قابلة للتنزيل؛
البرمجيات كخدمة؛ المنصات كخدمة؛ تأجير البرمجيات
الحاسوبي ة؛ تأجير العتاد الحاسوبي واألجهزة الطرفية الحاسوبية؛
خدمات الحوسبة السحابية؛ تأجير خوادم الويب؛ تحميل
البرمجيات الحاسوبية؛ صيانة البرمجيات الحاسوبية؛ تحديث
البرمجيات الحاسوبية؛ خدمات مكاتب المساعدة الحاسوبية؛
خدمات الدعم التقني وتشخيص مشاكل البرمجيات الحاسوبية
واستكشافها وإصالحها؛ تحويل البرامج والبيانات الحاسوبية،
بخالف التحويل المادي؛ نسخ البرامج الحاسوبية؛ استرجاع
البيانات الحاسوبية؛ تخزين البيانات اإللكترونية؛ تحويل البيانات
أو المستندات من وسائط مادية إلى وسائط إلكترونية؛ مراقبة
األنظمة الحاسوبية عبر الدخول عن بعد؛ مراقبة األنظمة
الحاسوبية لكشف الدخول غير المصرح؛ مراقبة األنظمة
الحاسوبية لكشف األعطال؛ خدمات تشفير البيانات؛ االستشارات
الخاصة بأمن البيانات؛ استشارات أمن االنترنت؛ خدمات حماية
الحواسيب من الفيروسات؛ الرصد االلكتروني لمعلومات
التعريف الشخصية للكشف عن سرقة الهوية عبر اإلنترنت؛
خدمات المصادقة على المستخدم باستخدام تطبيقات البرمجيات؛
خدمات المصادقة على المستخدم باستخدام تقنية معامالت
التجارة االلكترونية؛ تصميم وتطوير البرمجيات الحاسوبية؛
البرمجة الحاسوبية؛ تصميم قواعد البيانات الحاسوبية؛ تطوير
المنصات الحاسوبية؛ تصميم األنظمة الحاسوبية؛ تطوير
البرمجيات في إطار نشر البرمجيات؛ تطوير البرمجيات خدمات
االستشارات الخاصة بالبرمجيات الحاسوبية؛ خدمات
االستشارات في تطوير األنظمة الحاسوبية وقواعد البيانات
والتطبيقات؛ االستشارات في مجال تصميم وتطوير العتاد
الحاسوبي؛ تحليل األنظمة الحاسوبية؛ االستشارات في مجال
التقنية الحاسوبية؛ االستشارات في مجال األمن الحاسوبي؛
االستشارات في مجال تقنية المعلومات؛ األبحاث في مجال تقنية

Goods/Services

;Providing online non-downloadable software
software as a service; platform as a service; rental
of computer software; rental of computer hardware
and peripherals; cloud computing services; rental
;of web servers; installation of computer software
maintenance of computer software; updating of
;computer software; computer help desk services
technical support services, diagnosing and
troubleshooting of computer software; conversion
of computer programs and data, other than
physical conversion; duplication of computer
programs; recovery of computer data; electronic
data storage; conversion of data or documents
from physical to electronic media; monitoring of
computer systems by remote access; monitoring of
computer systems for detecting unauthorized
access; monitoring of computer systems to detect
breakdowns; data encryption services; data
security consultancy; internet security
;consultancy; computer virus protection services
electronic monitoring of personally identifying
;information to detect identity theft via the internet
user authentication services using a software
application; user authentication services using
technology for e-commerce transactions; computer
software design and development; computer
;programming; design of computer databases
development of computer platforms; computer
system design; software development in the
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framework of software publishing; computer
software consulting services; consultation services
for developing computer systems, databases and
applications; consultancy in the design and
development of computer hardware; computer
system analysis; computer technology
consultancy; computer security consultancy;
Information technology [IT] consultancy; research
in the field of telecommunications technology;
technical consultancy; technological research;
telecommunications technology consultancy;
website design consultancy; providing online
information relating to computer technology,
computer programming and computer software;
website creation, design, and maintenance
services; website hosting services; server hosting;
providing search engines for obtaining data via the
internet and other electronic communications
networks; creating and designing website-based
indexes of information for others [information
technology services]; cartography and mapping
services.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : JM
Claim No : 80658
Claim Date : 2020-06-16
________________________________________
Disclaimer : This trade mark does not give owner
the exclusive right to use “APP” apart from the
mark

االتصاالت السلكية والالسلكية؛ االستشارات التقنية؛ األبحاث
التكنولوجية؛ االستشارات في مجال تقنية االتصاالت السلكية
والالسلكية؛ استشارات تصميم المواقع االلكترونية؛ توفير
الين) الخاصة بالتقنية الحاسوبية-المعلومات المباشرة (ان
والبرمجية الحاسوبية والبرمجيات الحاسوبية؛ خدمات إنشاء
وتصميم وصيانة المواقع اإللكترونية؛ خدمات استضافة المواقع
اإللكترونية؛ استضافة الخوادم؛ توفير محركات البحث للحصول
على البيانات عبر االنترنت وغيرها من شبكات االتصاالت
االلكترونية؛ إنشاء وتصميم فهارس المعلومات المبنية على
االنترنت للغير (خدمات تقنية المعلومات)؛ خدمات رسم
.الخرائط ووضع الخرائط

_______________________________________ا
JM : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
80658 : رقم االدعاء
16-06-2020 : تاريخ االدعاء
_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق: لتنازل
." على حدة بمعزل عن العالمةAPP" باستعمال
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Date of

17/12/2020

Applicant Name:

Apple Inc.
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

One Apple Park Way,
Cupertino, California 95014,
United states of America
Cedar White Bradley
Consulting/Jordan Ltd
P.O.Box435- 11821 Amman,
Makkah Street, Al-Hijaz
Towers Center
Class
176678
42

17/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.ابل انك
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
 الواليات المتحدة األمريكية،95014
األردن ذ/ سيدر وايت برادلي لالستشارات
، شارع مكة، عمان11821 -435ب.م م ص
أبراج الحجاز

42

Goods/Services

Design and development of computer hardware, software,
peripherals, and computer and video games; computer hardware
and software consulting services; computer programming; design
of computer databases; electronic data storage; cloud computing
services; rental of computer hardware, software, and peripherals;
providing online non-downloadable software; consultation
services for developing computer systems, databases and
applications; computer security and data security consultancy;
data encryption services; providing computer (design and
development) or software information online; updating of
computer software and computer applications; technical support
services in the form of [or namely,] diagnosing and
troubleshooting of computer hardware and software problems,
and computer help desk services; website creation, design, and
maintenance services; website hosting services; providing search
engines for obtaining data via the internet and other electronic
communications networks; creating indexes of online
information, sites and other resources available on the Internet
and other electronic communications networks; cartography and
mapping services; providing information relating to computer
technology and programming via a web site allowing users to
preview and download electronic books, publications, and other
documents; scientific and technological services; industrial
design services; industrial analysis and research services; medical
research; scientific laboratories services; information, advisory
and consultancy services in the design and development of
computer hardware and software.
________________________________________Priority claim:
Claim Country : JM
Claim No : 81257
Claim Date : 2020-08-21

الصنف

176678

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تصميم وتطوير العتاد الحاسوبي والبرمجيات 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 السحابية؛ تأجير العتاد الحاسوبي والبرمجيات واألجهزة
الين) غير القابلة-الطرفية الملحقة؛ توفير البرمجيات المباشرة (ان
للتنزيل؛ الخدمات االستشارية لتطوير األنظمة الحاسوبية وقواعد
البيانات والتطبيقات؛ االستشارات المتعلقة بأمن الحاسوب وأمن
البيانات؛ خدمات تشفير البيانات؛ توفير معلومات عن الحاسوب
الين)؛ تحديث البرمجيات-(تصميم وتحديث) أو البرمجيات مباشرة (ان
الحاسوبية والتطبيقات الحاسوبية؛ خدمات الدعم التقني تحديدا ً تشخيص
مشاكل العتاد الحاسوبي والبرمجيات واستكشافها وإصالحها وخدمات
مكتب المساعدة؛ خدمات إنشاء المواقع اإللكترونية وتصميمها
وصيانتها؛ خدمات استضافة المواقع اإللكترونية؛ توفير محركات
البحث للحصول على البيانات عبر اإلنترنت وغيرها من شبكات
)الين-التواصل اإللكترونية؛ إنشاء فهارس المعلومات المباشرة (ان
والمواقع وغيرها من المصادر المتاحة على شبكة اإلنترنت وغيرها من
شبكات التواصل اإللكترونية؛ خدمات رسم الخرائط ووضع الخرائط؛
توفير معلومات عن التكنولوجيا والبرمجة الحاسوبية عن طريق مواقع
اإلنترنت تسمح لمستخدميها رؤية الكتب اإللكترونية والمنشورات
وغيرها من المستندات وتنزيلها؛ الخدمات العلمية والتكنولوجية؛
خدمات التصميم الصناعي؛ خدمات التحليل والبحث الصناعي؛ خدمات
البحث الطبي؛ خدمات المختبرات العلمية؛ خدمات تقديم المعلومات
والنصح واالستشارات في مجال تصميم وتطوير أجهزة وبرمجيات
.الحاسوب
_______________________________________االدعاء
JM : بلد االدعاء:بحق االولوية
81257 : رقم االدعاء
21-08-2020 : تاريخ االدعاء
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Date of

17/12/2020

Applicant Name:

Apple Inc.
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

One Apple Park Way,
Cupertino, California 95014,
United states of America
Cedar White Bradley
Consulting/Jordan Ltd
P.O.Box435- 11821 Amman,
Makkah Street, Al-Hijaz
Towers Center
Class
176679
42

17/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.ابل انك
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
 الواليات المتحدة األمريكية،95014
األردن ذ/ سيدر وايت برادلي لالستشارات
، شارع مكة، عمان11821 -435ب.م م ص
أبراج الحجاز

42

Goods/Services

الصنف

176679

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Design and development of computer hardware, software,
peripherals, and computer and video games; computer hardware
and software consulting services; computer programming; design
of computer databases; electronic data storage; cloud computing
services; rental of computer hardware, software, and peripherals;
providing online non-downloadable software; consultation
services for developing computer systems, databases and
applications; computer security and data security consultancy;
data encryption services; providing computer (design and
development) or software information online; updating of
computer software and computer applications; technical support
services in the form of [or namely,] diagnosing and
troubleshooting of computer hardware and software problems,
and computer help desk services; website creation, design, and
maintenance services; website hosting services; providing search
engines for obtaining data via the internet and other electronic
communications networks; creating indexes of online
information, sites and other resources available on the Internet
and other electronic communications networks; cartography and
mapping services; providing information relating to computer
technology and programming via a web site allowing users to
preview and download electronic books, publications, and other
documents; scientific and technological services; industrial
design services; industrial analysis and research services; medical
research; scientific laboratories services; information, advisory
and consultancy services in the design and development of
computer hardware and software.

تصميم وتطوير العتاد الحاسوبي والبرمجيات 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 السحابية؛ تأجير العتاد الحاسوبي والبرمجيات واألجهزة
الين) غير القابلة-الطرفية الملحقة؛ توفير البرمجيات المباشرة (ان
للتنزيل؛ الخدمات االستشارية لتطوير األنظمة الحاسوبية وقواعد
البيانات والتطبيقات؛ االستشارات المتعلقة بأمن الحاسوب وأمن
البيانات؛ خدمات تشفير البيانات؛ توفير معلومات عن الحاسوب
الين)؛ تحديث البرمجيات-(تصميم وتحديث) أو البرمجيات مباشرة (ان
الحاسوبية والتطبيقات الحاسوبية؛ خدمات الدعم التقني تحديدا ً تشخيص
مشاكل العتاد الحاسوبي والبرمجيات واستكشافها وإصالحها وخدمات
مكتب المساعدة؛ خدمات إنشاء المواقع اإللكترونية وتصميمها
وصيانتها؛ خدمات استضافة المواقع اإللكترونية؛ توفير محركات
البحث للحصول على البيانات عبر اإلنترنت وغيرها من شبكات
)الين-التواصل اإللكترونية؛ إنشاء فهارس المعلومات المباشرة (ان
والمواقع وغيرها من المصادر المتاحة على شبكة اإلنترنت وغيرها من
شبكات التواصل اإللكترونية؛ خدمات رسم الخرائط ووضع الخرائط؛
توفير معلومات عن التكنولوجيا والبرمجة الحاسوبية عن طريق مواقع
اإلنترنت تسمح لمستخدميها رؤية الكتب اإللكترونية والمنشورات
وغيرها من المستندات وتنزيلها؛ الخدمات العلمية والتكنولوجية؛
خدمات التصميم ال صناعي؛ خدمات التحليل والبحث الصناعي؛ خدمات
البحث الطبي؛ خدمات المختبرات العلمية؛ خدمات تقديم المعلومات
والنصح واالستشارات في مجال تصميم وتطوير أجهزة وبرمجيات
.الحاسوب

________________________________________Prio
rity claim: Claim Country : JM
Claim No : 81258
Claim Date : 2020-08-21

____________________________________
JM : بلد االدعاء:___االدعاء بحق االولوية
81258 : رقم االدعاء
21-08-2020 : تاريخ االدعاء
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Date of

22/12/2020

Applicant Name:

Roche Diagnostics GmbH
: Germany
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Sandhofer Strasse 116, 68305
Mannheim, Germany

22/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، مانهايم68305 116 ،ساندهوفر شتراسيه
المانيا

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176490
42
42
176490

Goods/Services

Industrial analysis and research services; design
and development of computer hardware and
software; Product research and development;
Hosting services and software as a service and
rental of software.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018289176
Claim Date : 2020-08-14
________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in yellow, grey and white
according to the print filed with the application.

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات التحاليل واألبحاث الصنـاعية؛ خدمـات تصميم وتطوير
قطع وبرمجيات الحاسوب؛ خدمات البحث والتطوير للمنتجات؛
.خدمات االستضافة والبرمجيات كخدمة وتأجير البرمجيات
______________________________________
EU : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
018289176 : رقم االدعاء
14-08-2020 : تاريخ االدعاء
______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون: _اشتراطات خاصة
باأللوان األصفر والرمادي واألبيض وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

21/01/2021

اسم طالب التسجيل:

هايبريد سليوشنز ميدل ايست م م ح

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

21/01/2021

Date of

HYBRID SOLUTIONS
MIDDLE EAST FZE
: United Arab Emirates
Foreign Company

Applicant Name:

Service Block, Al Jazirah Al
مبنى الخدمات ،الجزيرة الحمراء ،منطقة
Hamra, RAKEZ Business
راكز لالعمال ،منطقة حرة ،رأس الخيمة-
Zone-FZ, Ras Al Khaimah,
االمارات العربية المتحدة
United Arab Emirates
Trimark Consulting Company
شركة العالمة الثالثية لالستشارات
(Trimark) P.O.Box7780- 11118
(ترايمارك) ص.ب 71 11118 -7780شارع
71 Shareef Naser Bin Jameel
الشريف ناصر بن جميل ،وادي صقرة ،
Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
Class
الصنف
176540
42
42
176540

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها
وخدمات التحليل الصناعي والبحث وخدمات تطوير وتصميم
أجهزة وبرامج الحاسوب والخدمات القانونية واالستشارات بكافة
أنواعها نفسية

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and
industrial research services; design and
development of computer hardware and software.

349

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

21/01/2021

اسم طالب التسجيل:

هايبريد سليوشنز ميدل ايست م م ح

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

21/01/2021

Date of

HYBRID SOLUTIONS
MIDDLE EAST FZE
: United Arab Emirates
Foreign Company

Applicant Name:

Service Block, Al Jazirah Al
مبنى الخدمات ،الجزيرة الحمراء ،منطقة
Hamra, RAKEZ Business
راكز لالعمال ،منطقة حرة ،رأس الخيمة-
Zone-FZ, Ras Al Khaimah,
االمارات العربية المتحدة
United Arab Emirates
Trimark Consulting Company
شركة العالمة الثالثية لالستشارات
(Trimark) P.O.Box7780- 11118
(ترايمارك) ص.ب 71 11118 -7780شارع
71 Shareef Naser Bin Jameel
الشريف ناصر بن جميل ،وادي صقرة ،
Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
Class
الصنف
176541
42
42
176541

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها
وخدمات التحليل الصناعي والبحث وخدمات تطوير وتصميم
أجهزة وبرامج الحاسوب والخدمات القانونية واالستشارات بكافة
أنواعها نفسية

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and
industrial research services; design and
development of computer hardware and software.
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Date of

24/01/2021

Applicant Name:

Apple Inc.
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

One Apple Park Way,
Cupertino, California 95014,
United states of America
Cedar White Bradley
Consulting/Jordan Ltd
P.O.Box435- 11821 Amman,
Makkah Street, Al-Hijaz
Towers Center
Class
176682
42

24/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.ابل انك
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
 الواليات المتحدة األمريكية،95014
األردن ذ/ سيدر وايت برادلي لالستشارات
، شارع مكة، عمان11821 -435ب.م م ص
أبراج الحجاز

42

Goods/Services

الصنف

176682

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Design and development of computer hardware, software,
peripherals, and computer and video games; computer hardware
and software consulting services; computer programming; design of
computer databases; electronic data storage; cloud computing
services; rental of computer hardware, software, and peripherals;
providing online non-downloadable software; consultation services
for developing computer systems, databases and applications;
computer security and data security consultancy; data encryption
services; providing computer (design and development) or software
information online; updating of computer software and computer
applications; technical support services in the form of [or namely,]
diagnosing and troubleshooting of computer hardware and software
problems, and computer help desk services; website creation,
design, and maintenance services; website hosting services;
providing search engines for obtaining data via the internet and
other electronic communications networks; creating indexes of
online information, sites and other resources available on the
Internet and other electronic communications networks;
cartography and mapping services; providing information on
computer technology and programming via a web site allowing
users to preview and download electronic books, publications, and
other documents; scientific and technological services; industrial
design services; industrial analysis and research services; medical
research; scientific laboratory services; information, advisory and
consultancy services in the design and development of computer
hardware and software.
________________________________________Priority claim:
Claim Country : JM
Claim No : 81260
Claim Date : 2020-08-21

تصميم وتطوير العتاد الحاسوبي والبرمجيات 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 السحابية؛ تأجير العتاد الحاسوبي والبرمجيات
الين) غير القابلة للتنزيل؛-واألجهزة الطرفية الملحقة؛ توفير البرمجيات المباشرة (ان
الخدمات االستشارية لتطوير األنظمة الحاسوبية وقواعد البيانات والتطبيقات؛
االستشارات المتعلقة بأمن الحاسوب وأمن البيانات؛ خدمات تشفير البيانات؛ توفير
الين)؛ تحديث-معلومات عن الحاسوب (تصميم وتحديث) أو البرمجيات مباشرة (ان
البرمجيات الحاسوبية والتطبيقات الحاسوبية؛ خدمات الدعم التقني تحديدا ً تشخيص
مشاكل العتاد الحاسوبي والبرمجيات واستكشافها وإصالحها وخدمات مكتب
المساعدة؛ خدمات إنشاء المواقع اإللكترونية وتصميمها وصيانتها؛ خدمات استضافة
المواقع اإللكترونية؛ توفير محركات البحث للحصول على البيانات عبر اإلنترنت
-وغيرها من شبكات التواصل اإللكترونية؛ إنشاء فهارس المعلومات المباشرة (ان
الين) والمواقع وغيرها من المصادر المتاحة على شبكة اإلنترنت وغيرها من شبكات
التواصل اإللكترونية؛ خدمات رسم الخرائط ووضع الخرائط؛ توفير معلومات عن
التكنولوجيا والبرمجة الحاسوبية عن طريق مواقع اإلنترنت تسمح لمستخدميها رؤية
الكتب اإل لكترونية والمنشورات وغيرها من المستندات وتنزيلها؛ الخدمات العلمية
والتكنولوجية؛ خدمات التصميم الصناعي؛ خدمات التحليل والبحث الصناعي؛ خدمات
البحث الطبي؛ خدمات المختبرات العلمية؛ خدمات تقديم المعلومات والنصح
.واالستشارات في مجال تصميم وتطوير أجهزة وبرمجيات الحاسوب

________________________________________Disclaimer : This
trade mark does not give owner the exclusive right to use “APP”
apart from the mark

ان تسجيل: _______________________________________التنازل
" على حدة بمعزل عنAPP" هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق باستعمال
.العالمة

_______________________________________االدعاء بحق
JM : بلد االدعاء:االولوية
81260 : رقم االدعاء
21-08-2020 : تاريخ االدعاء
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Date of

24/01/2021

Applicant Name:

Apple Inc.
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

One Apple Park Way,
Cupertino, California 95014,
United states of America
Cedar White Bradley
Consulting/Jordan Ltd
P.O.Box435- 11821 Amman,
Makkah Street, Al-Hijaz
Towers Center
Class
176686
42

24/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.ابل انك
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
 الواليات المتحدة األمريكية،95014
األردن ذ/ سيدر وايت برادلي لالستشارات
، شارع مكة، عمان11821 -435ب.م م ص
أبراج الحجاز

42

Goods/Services

الصنف

176686

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Design and development of computer hardware, software, peripherals,
and computer and video games; computer hardware and software
consulting services; computer programming; design of computer
databases; electronic data storage; cloud computing services; rental of
computer hardware, software, and peripherals; providing online nondownloadable software; consultation services for developing computer
systems, databases and applications; computer security and data security
consultancy; data encryption services; providing computer (design and
development) or software information online; updating of computer
software and computer applications; technical support services in the
form of [or namely,] diagnosing and troubleshooting of computer
hardware and software problems, and computer help desk services;
website creation, design, and maintenance services; website hosting
services; providing search engines for obtaining data via the internet and
other electronic communications networks; creating indexes of online
information, sites and other resources available on the Internet and other
electronic communications networks; cartography and mapping services;
providing information on computer technology and programming via a
web site allowing users to preview and download electronic books,
publications, and other documents; scientific and technological services;
industrial design services; industrial analysis and research services;
medical research; scientific laboratory services; information, advisory
and consultancy services in the design and development of computer
hardware and software.
________________________________________Priority claim: Claim
Country : JM
Claim No : 81992
Claim Date : 2020-11-17

تصميم وتطوير العتاد الحاسوبي والبرمجيات 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 السحابية؛ تأجير العتاد
الحاسوبي والبرمجيات واألجهزة الطرفية الملحقة؛ توفير البرمجيات المباشرة
الين) غير القابلة للتنزيل؛ الخدمات االستشارية لتطوير األنظمة الحاسوبية-(ان
وقواعد البيانات والتطبيقات؛ االستشارات المتعلقة بأمن الحاسوب وأمن
البيانات؛ خدمات تشفير البيانات؛ توفير معلومات عن الحاسوب (تصميم
الين)؛ تحديث البرمجيات الحاسوبية-وتحديث) أو البرمجيات مباشرة (ان
والتطبيقات الحاسوبية؛ خدمات الدعم التقني تحديدا ً تشخيص مشاكل العتاد
الحاسوبي والبرمجيات واستكشافها وإصالحها وخدمات مكتب المساعدة؛
خدمات إنشاء المواقع اإللكترونية وتصميمها وصيانتها؛ خدمات استضافة
المواقع اإللكترونية؛ توفير محركات البحث للحصول على البيانات عبر
اإلنترنت وغيرها من شبكات التواصل اإللكترونية؛ إنشاء فهارس المعلومات
الين) والمواقع وغيرها من المصادر المتاحة على شبكة اإلنترنت-المباشرة (ان
وغيرها من شبكات التواصل اإللكترونية؛ خدمات رسم الخرائط ووضع
الخرائط؛ توفير معلومات عن التكنولوجيا والبرمجة الحاسوبية عن طريق
مواقع اإلنترنت تسمح لمستخدميها رؤية الكتب اإللكترونية والمنشورات
وغيرها من المستندات وتنزيلها؛ الخدمات العلمية والتكنولوجية؛ خدمات
التصميم الصناعي؛ خدمات التحليل والبحث الصناعي؛ خدمات البحث الطبي؛
خدمات المختبرات العلمية؛ خدمات تقديم المعلومات والنصح واالستشارات في
.مجال تصميم وتطوير أجهزة وبرمجيات الحاسوب

________________________________________Disclaimer : This trade
mark does not give owner the exclusive right to use “APP” apart from
the mark

ان: _______________________________________التنازل
" علىAPP" تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق باستعمال
.حدة بمعزل عن العالمة

_______________________________________االدعاء بحق
JM : بلد االدعاء:االولوية
81992 : رقم االدعاء
17-11-2020 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

30/05/2021

Applicant Name:

GENERAL MOTORS LLC
: United States

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

30/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

جينيرال موترز ال ال سي
امريكا

:اسم طالب التسجيل

300 Renaissance Center, City
 سيتي اوف، رينيسانس سنتر300
of Detroit, State of Michigan
3000-48265  والية ميتشيغان،ديترويت
48265-3000
SABA & CO
سابا وشركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
 شارع االمير56 11184 -840553ب.ص
PROPERTY P.O.Box840553 الشميساني االردن,شاكر بن زيد
11184 56, PRINCE SHAKER
BIN ZAID ST.,SHEMISSANI
Class
الصنف
176664
42
42
176664

Goods/Services

Provision of weather and road hazard information; software
as a service (SaaS) for use in the automobile industry;
online provision of web-based computer software in
relation to the automobile industry; online provision of
web-based applications for use in the automobile industry;
providing use of on-line downloadable software in relation
to the automobile industry; hosting of software and
databases for use in the automobile industry; hosting of
software as a service (SaaS) in relation to the automobile
industry; platform as a service (PaaS) featuring computer
software platform used to regulate users providing
temporary use of online non-downloadable software in
relation to the automobile industry; providing online
computer databases and online searchable databases in
relation to the automobile industry; design and
development of computer software for motor vehicles;
provision of all of the foregoing information to motor
vehicle drivers and passengers via global positioning
systems and satellite technology; research and development
in the field of automobiles; vehicle roadworthiness testing;
remote monitoring services rendered in the repair and
maintenance of motor vehicles.
________________________________________Priority
claim: Claim Country : BR
Claim No : 921636709
Claim Date : 2020-12-17

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

توفير معلومات عن مخاطر الطقس والطرق؛ البرمجيات كخدمة
(اس ايه ايه اس) لالستخدام في صناعة السيارات؛ توفير
برمجيات الحاسوب عبر اإلنترنت فيما يتعلق بصناعة السيارات؛
التوفير عبر اإلنترنت للتطبيقات المستندة إلى الويب الستخدامها
في صناعة السيارات؛ توفير استخدام البرمجيات القابلة للتنزيل
عبر اإلنترنت فيما يتعلق بصناعة السيارات؛ استضافة
البرمجيات وقواعد البيانات الستخدامها في صناعة السيارات؛
استضافة البرمجيات كخدمة (اس ايه ايه اس) فيما يتعلق بصناعة
السيارات؛ المنصات كخدمة (بيه ايه ايه اس) التي تتميز بمنصة
لبرمجيات الحاسوب مستخدمة لتنظيم المستخدمين الذين يوفرون
االستخدام المؤقت للبرمجيات غير القابلة للتنزيل عبر اإلنترنت
فيما يتعلق بصناعة السيارات؛ توفير قواعد بيانات الحاسوب عبر
اإلنترنت وقواعد البيانات القابلة للبحث عبر اإلنترنت فيما يتعلق
بصناعة السيارات؛ تصميم وتطوير برمجيات الحاسوب
للمركبات ذات المحركات؛ توفير جميع المعلومات السابقة
لسائقي المركبات والركاب عبر أنظمة تحديد المواقع العالمية
وتكنولوجيا األقمار الصناعية؛ خدمت البحث والتطوير في مجال
السيارات؛ إجراء اختبارات فحص كفاءة المركبات للسير على
الطرق؛ خدمات المراقبة عن بعد المقدمة فيما يتعلق بإصالح
.وصيانة المركبات
_______________________________________ا
BR : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
921636709 : رقم االدعاء
17-12-2020 : تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

22/06/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة االتصاالت السعودية
سعودية
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ص.ب ،87912 .الرياض ،11652
السعودية

176459

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المراقبة اإللكترونية لحركة بطاقات االئتمان الكتشاف
االحتيال عبر اإلنترنت,المراقبة اإللكترونية لمعلومات
التعريف الشخصية الكتشاف سرقة الهويات عبر اإلنترنت
مراقبه أنظمة الحاسوب الكتشاف الوصول غير المسموح
به أو خرق البيانات ْ خدمات تشفير البيانات استشارات
أمن البيانات استشارات أمن اإلنترئت إنشاء وتصميم
الفهارس المبنية على المواقع اإللكترونية للمعلومات
لآلخرين (خدمات تكنولوجيا المعلومات) مراقبة أنظمة
الحاسوب الكتشاف األعطال ظ فتح أقفال الهواتف النقالة
خدمات الصميم الداخلي خدمات الكتابة إلتقنية خدمات
تقديم االستشارات األمنية اللحاسوب التنبؤ باألحوال
الج وية |تقديم االستشارات التقنية لالتصاالت بعيدة المدى
استشارات تكنولوجيا الحاسوب خدمات تقديم االستشارات
التقنية خدمات موفري خدمات االستعانة بالمصادر
الخارجية في مجال تقنية المعلومات الحوسبة على شبكة
االنترنت خدمات رسم الخرائط خدمات توفير المعلومات
عن تقنيات وبرمجة الحواسيب عن طريق المواقع
االلكترونية خدمات تخزين البيانات اإللكترونية النسخ
االحتياطي للبيانات خارج الموقع التجارب السريرية
استضافة الخادم البحوث العلمية االستشارات فيما يتعلق
بتكنولوجيا المعلومات البرمجيات كخدمات استشارات
تصميم المواقع اإللكترونية ،تدقيق الطاقة،خدمات
المختبرات العلمية،التحليل المائي،مراقبة انظمة الحاسوب
عنطريق الدخول عن بعد ،تقييم جودة الصوف ،تقييم
الجودة لالخشاب،توفير المعلومات العلمية،خدمات تقديم
النصائح واالستشارات المتعلقة بتعويض الكربون،تحليل
الخطوط اليدوية (علم الخطوط) تحويل بيانات الوثائق الى

Saudi Telecom Company
: Saudi Arabia
Foreign Company

Applicant Name:

P.O. Box 87912 Riyadh 11652,
Saudi Arabia

 11191 - 911773عمان -الويبدة شارع
الرزاز
الصنف

22/06/2021

Date of

911773- 11191 AmmanAlweibdeh, Al Razaz Street
42

42

Class

176459

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

electronic monitoring of credit card activity to
detect fraud via The internet electronic monitoring
of personally identifying information to detect
identity theft via the internet monitoring of
computer systems for detecting unauthorized acce
or data breach data encryption services data
security consultancy internet security consultancy
creating and designing website-based indexes of
information for others information technology
services monitoring of computer systems to detect
breakdowns
unlocking of mobile phones _ interior design
technical writing ° computer security consultancy
weather forecasting
telecommunications technology consultancy
computer technology consultancy technological
consultancy _ outsource service providers in the
field of information technology cloud computing
cartography services providing information on
computer technology and programming via a web
site electronic data storage off-site data backup
clinical trials server hosting scientific research
information technology IT consultancy software as
a service SaaS web site design consultancy
energy auditing scientific laboratory services
,water analysis,monitoring of computer systems by
remote access quality evaluation of wool quality

354

evaluation of standing timber ,provision of
scientific information ,advice and consultancy
inrelation to carbon offsetting,handwriting analysis
graphology.digitizaion of documents scaning
providing search engines for the internet research
in the field of environmental protection
consultancy in the field of energy –saving computer
virus protection services rental of web servers
computer software condultancy conversion of
computer programs and data other than physical
conversion cloud seeding installation of computer
software hosting computer sites web sites creating
and maintaining web sites fot others,conversion of
data or documents from physical to
electronicmedia duplication of computer
programsvehicle roadworthiness testing computer
system design surveying urban planning biological
research biological research geological prospecting
textile testing mechanical research physics
research oil prospecting computer programming
computer rental land surveying meteorological
information engineering oil-field surveys
geological surveys conducting technical project
studies packaging design industrial design design
of interior décor cosmetic research oil-well testing
technical research construction drafting
architectural consultancy chemical research
chemistry services bacteriological research
architectural services analysis for oil-field
exploitation chemical analysis material testing

توفير محركات بحث لالنترنت ابحاث، رقمية مسح ضوئي
 االستشارات في مجال توفير،في مجال حماية البيئة
تاجير، خدمات حماية الحواسيب من الفيروسات،الطاقة
خدمات تقديم االستشارات لبرمجيات،خوادم الشبكة
عدا عن،تحويل برامج وبيانات الحاسوب، الحاسوب
تنزيل برمجيات، استمطار السحب،التحويل المادي
خدمات استضافة مواقع الحاسوب (مواقع، الحاسوب
االنترنت) انشاء وصيانه المواقع على شبكة االنترنت
لالخرين تحويل البيانات او الوثائق من وسائط مادية الى
اختبارات فحص كفاءة،نسخ برامج الحاسوب، الكترونية
تصميم انظمة الحاسوب،المركبات للسير على الطريق
االبحاث،االبحاث البيولوجية،تخطيط المدن،المساحية،
االبحاث،فحص النسيج،التنقيب الجيولوجي،البيولوجية
خدمات،التنقيب عن النفط،ابحاث الفيزياء،الميكانيكية
مسح،خدمات تاجير الحاسوب،برمجة الحاسوب
الخدمات، المعلومات عن االحوال الجوية،االراضي
المسح،الدراسات االستطالعية لحقول النفط،الهندسية
تصميم،تنفيذ دراسات المشاريع التقنية،الجيولوجي
العبوات التصميم الصناعي تصميم الديكور الداخلي ابحاث
رسم، االبحاث التقنية،التجميل خدمات اختبار آبار النفط
استشارات الهندسة، مسودات االنشاءات
خدمات،خدمات االبحاث الكيميائية،المعمارية
تحليل،خدمات معمارية،االبحاث البكتيرولوجية،الكيمياء
 فحص،خدمات التحليل الكيميائي، استغالل حقل النفط
المواد

355

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

10/10/2021

اسم طالب التسجيل:

عبدهللا حسين اسماعيل عمر
االردن
مؤسسة فردية

abdallah husien ismel omar
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

 11953 -420عمان/الجبيهة

420- 11953 amman/jubiha

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 11953 -420عمان/الجبيهة
176692

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

؛ الخدمات خدمات استشارية فى مجال شبكات وتطبيقات الحوسبة السحابية.
الخدمات االستشارية في مجال نشر بيئات الحوسبة السحابية فى مجال البنية
التحتية كخدمة ؛ الخدمات االستشارية في مجال الصيدلة .الخدمات
االستشارية في مجال [ ]LAASاالستشارية في مجال نشر بيئات التخزين
السحابية في مجال البنية التحتية كخدمة تطوير المنتجات وتحسين جودة
البرمجيات؟؛ الخدمات االستشارية المتعلقة ببرامج الكمبيوتر؛ تحليل وتقييم
المنتجات والخدمات فيما يتعلق بالتطبيقات المستقبلية المحتملة ؛؛ استشارات
الذكاء االصطناعي .مصادقة المستخدمين الذين يدخلون إلى شبكات
الكمبيوتر؛ خدمات تصميم العالمات التجارية ؛ بناء [ ]ASPمزود خدمة
التطبيق وصيانة المواقع ؛ تصميم بطاقة العمل معايرة برامج الكمبيوتر
معايرة األجهزة اإللكترونية خدمات حماية البيانات المستندة إلى السحابة ؛
حوسبة سحابية؛ استشارات الحوسبة السحابية؛ خدمات حماية البيانات
المستضافة على السحابة ؛ استمطار السحب؛ خدمات حماية البيانات المخزنة
على السحابة ؛ التكليف بكتابة برامج الكمبيوتر والبرمجيات والرموز إلنشاء
صفحات الويب على اإلنترنت ؛ تجميع برامج الكمبيوتر .تجميع صفحات
الويب لإلنترنت ؛ ضغط البيانات للتخزين اإللكتروني ؛ التصميم بمساعدة
الحاسوب؛ التصميم بمساعدة الكمبيوتر لعمليات التصنيع ؛ تصميم القوالب
بمساعدة الكمبيوت ر ؛ تصميم رسومات الفيديو بمساعدة الكمبيوتر ؛ خدمات
التصميم بمساعدة الكمبيوتر المتعلقة بالهندسة المعمارية ؛ التصميم الجرافيكي
بمساعدة الكمبيوتر ؛ تحويل رمز الكمبيوتر لآلخرين ؛ خدمات النسخ
االحتياطي والتحويل لبيانات ْ الكمبيوتر ؛ خدمات تحويل بيانات الكمبيوتر ؛
هندسة الحاسوب؛ خدمات اختبار أجهزة وبرامج الكمبيوتر ؛ تصميم أجهزة
الكمبيوتر ؛ اختبار أجهزة الكمبيوتر ؛ تخزين معلومات األعمال المحوسبة ؛
تخزين البيانات المحوسبة ؛ تعديل التصوير المحوسب لالفالم ؛ تغيير
التصوير المحوسب للصور ؛ تعديل التصوير المحوسب لمقاطع الفيديو ؛
تصحيح التصوير المحوسب لالفالم ؛ تصحيح التصوير المحوسب للصور ؛
تصحيح التصوير المحوسب لمقاطع الفيديو ؛ تنقيح التصوير المحوسب
لالفالم ؛تنقيح التصوير المحوسب للصور الفوتوغرافية ؛ تنقيح التصوير
المحوسب لمقاطع الفيديو ؛ تصميم شبكة الكمبيوتر لآلخرين ؛ تصميم برامج
الكمبيوتر لمواصفات اآلخرين ؛ برمجة الحاسوب؛ برمجة الكمبيوتر وتصميم
برامج الكمبيوتر ؛ برمجة الكمبيوتر هي برمجة البرامج لمواصفات اآلخرين
؛ برمجة الكمبيوتر لنسخ البيانات ؛ برمجة الكمبيوتر لنسخ البيانات وتحويلها
؛ برمجة الكمبيوتر لمعالجة البيانات وأنظمة االتصاالت ؛ برمجة الكمبيوتر
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Advisory services in the field of cloud computing networks
and applications; advisory services in the field of deploying
cloud computing environments in the field of infrastructure
as a service [IaaS]; advisory services in the field of
deploying cloud storage environments in the field of
infrastructure as a service [IaaS]; advisory services in the
field of pharmacology; advisory services in the field of
;product development and quality improvement of software
advisory services relating to computer software; analysis and
evaluation of products and services with respect to possible
;]future applications; application service provider [ASP
artificial intelligence consultancy; authenticating users
;accessing computer networks; brand design services
;building and maintaining_ websites; business card design
calibration of computer software; calibration of electronic
apparatus, cloud-based data protection Services; cloud
computing; cloud computing consultancy; cloud-hosted data
protection services; cloud seeding; cloud-stored data
protection services; commissioned writing of computer
programs, software and code for the creation of web pages
;on the Internet; compilation of computer programs
compilation of web pages for the Internet; compression of
;data for electronic storage; computer-aided design
;computer-aided design for manufacturing operations
computer-aided design of molds; computer-aided design of
video graphics; computer-aided design services relating to
architecture; computer-aided graphic design; computer code
conversion for others; computer data backup and conversion
services; computer data conversion services; computer
engineering;computer hardware and software testing
services; computer hardware design; computer hardware
;testing; computerized business information storage
computerized data storage; computerized imaging alteration
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للقطاع الطبي ؛ خدمات برمجة الكمبيوتر للتحليل التجاري وإعداد التقارير ؛
خدمات برمجة الكمبيوتر لمعالجة البيانات ؛ خدمات برمجة الكمبيوتر لتخزين
البيانات ؛ خدمات برمجة الكمبيوتر ألمن البيانات اإللكترونية ؛؛ خدمات
برمجة الكمبيوتر المتعلقة بالوسائط [ ]EDPخدمات برمجة الكمبيوتر لحماية
البرمجيات ؛ إدارة مشروع الكمبيوتر في مجال معالجة البيانات اإللكترونية
المتعددة والتطبيقات التفاعلية ؛ خدمات إدارة مشاريع الكمبيوتر ؛ تأجير
كمبيوتر استشارات أمن الكمبيوتر .خدمات أمن الكمبيوتر [تصميم وتطوير
أجهزة وبرامج وأنظمة حاسوبية أآمنة] ؛ خدمات أمن الكمبيوتر للحماية من
الوصول غير القانوني إلى الشبكة ؛ خدمات الكمبيوتر لتأمين المعلومات
المالية ؛ خدمات الكمبيوتر لتأمين بيانات الكمبيوتر ؛ خدمات الكمبيوتر لتأمين
المعلومات الشخصية ؛ خدمات الكمبيوتر فيما يتعلق بتخزين البيانات
اإللكترونية ؛ خدمات الكمبيوتر » أي إنشاء فهارس للمعلومات والمواقع
والموارد على اساس شبكة الكمبيوتر ؛ تصميم موقع الكمبيوتر ؛ استشارات
برامج الكمبيوتر .تصميم برامج الكمبيوتر؛ خدمات تكامل برامج الكمبيوتر ؛
خدمات دعم برامج الكمبيوتر ؛ خدمات الدعم الفني لبرامج الكمبيوتر ؛
خدمات دعم الحاسوب [خدمات البرمجة وتركيب البرمجيات واإلصالح
والصيانة] ؛ تصميم نظام الكمبيوتر تحليل نظام الكمبيوتر؛ تصميم وتحليل
نظام الكمبيوتر .خدمات تكامل أنظمة الكمبيوتر ؛ استشارات تكنولوجيا
الكمبيوتر؛ تصميم موقع الكمبيوتر ؛ خدمات الحماية من فيروسات الكمبيوتر
؛ تكوين أجهزة الكمبيوتر باستخدام البرامج ؛ تكوين شبكات الكمبيوتر .تكوين
شبكات الكمبيوتر باستخدام البرامج ؛ تكوين برامج الكمبيوتر ؛ تكوين أنظمة
وشبكات الكمبيوتر .االستشارات والمشورة في تصميم وتطوير أجهزة
وبرامج الكمبيوتر ؛ خدمات االستشارات والمعلومات المتعلقة ببرمجة
الكمبيوتر ؛ خدمات االستشارات والمعلومات المتعلقة بتصميم بُامج الكمبيوتر
؛ خدمات االستشارات والمعلومات المتعلقة بتكامل أنظمة الكمبيوتر ؛ خدمات
االستشارات والمعلومات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات ؛ خدمات
االستش ارات والمعلومات المتعلقة بتصميم وبرمجة وصيانة برامج الكمبيوتر
؛ االستشارات و خدمات المعلومات المتعلقة بصيانة برامج الكمبيوتر ؛
خدمات االستشارات والمعلومات المتعلقة باستئجار برامج الكمبيوتر ؛
االستشارات في تصميم وتطوير أجهزة الكمبيوتر .االستشارات في مجال
شب كات وتطبيقات الحوسبة السحابية .االستشارات في مجال الكمبيوتر و أمن
شبكة الكمبيوتر ؛ االستشارات في مجال برمجة الكمبيوتر .االستشارات في
مجال تصميم برامج الكمبيوتر .االستشارات في مجال تحليل أنظمة
الكمبيوتر .االستشارات في مجال تكامل أنظمة الكمبيوتر .االستشارات في
مجال نشر بيئات الحوسبة السحابية في مجال ؛ االستشارات في مجال
البرمجة وتطوير [ ]LAAS؛ االستشارات في مجال نشر بينات التخزين
السحابية في مجال البنية التحتية كخدمة [ ]LAASالبنية التحتية كخدمة ؛
االستشارات المتعلقة بإنشاء وتصميم مواقع الويب ؛ االستشارات المتعلقة
بإنشاء [ ]SAASبوابات األعمال اإللكترونية .االستشارات في مجال
البرمجيات كخدمة وتصميم مواقع الويب للتجارة اإللكترونية ؛ االستشارات
المتعلقة بإنشاء الصفحات الرئيسية وصفحات اإلنترنت ؛ االستشارات
المتعلقة بتصميم وتطوير برامج قواعد ْ البيانات الحاسوبية ؛ االستشارات
المتعلقة بتصميم وتطوير برامج الكمبيوتر .االستشارات المتعلقة بتصميم
وتطوير برامج الكمبيوتر ؛ االستشارات المتعلقة بتصميم وتطوير برامج
الكمبيوتر وهندسة األجهزة ؛ االستشارات المتعلقة بتصميم وتطوير برامج
الكمبيوتر ؛ االستشارات المتعلقة بتصميم الصفحات الرئيسية وصفحات
اإلنترنت ؛ االستشارات المتعلقة بتصميم الصفحات الرئيسية ومواقع
اإلنترنت ؛ االستشارات المتعلقة بتصميم وبرمجة وصيانة برامج الكمبيوتر ؛
االستشارات المتعلقة بصيانة برامج الكمبيوتر ؛ االستشارات المتعلقة باختيار
وتنفيذ واستخدام برامج الكمبيوتر ؛ االستشارات المتعلقة باختيار وتنفيذ
واستخدام برامج الكمبيوتر ؛ االستشارات المتعلقة بتصميم صفحات الويب ؛
االستشارات المتعلقة بتحديث برامج الكمبيوتر ؛ خدمات استشارية في مجال
تصميم واختيار وتنفيذ واستخدام أجهزة وبرامج الحاسب اآللي .الخدمات
االستشارية المتعلقة با لبرمجيات المستخدمة في مجال التجارة اإللكترونية ؛
الخدمات االستشارية المتعلقة بتصميم وتطوير واستخدام أجهزة وبرامج

;of movies; coniputerized imaging alteration of photographs
computerized imaging alteration of videos; computerized
imaging correction of movies, computerized imaging
correction of photographs; computerized imaging correction
;of videos; computerized imaging retouching of movies
;computerized imaging retouching of photographs
computerized imaging retouching of videos; computer
network design for others; computer program design to the
specifications of others; computer programming; computer
programming and computer software design; computer
programming being programming of software to the
specifications of others; computer programming for data
duplication; computer programming for data duplication and
conversion, computer programming for data processing and
communication systems; computer programming for the
medical sector; computer programming services for
commercial analysis and reporting; computer programming
ervices for data processing; computer programming services
for data warehousing;computer programming services for
electronic data security; computer programming services for
the protection of software; computer project management in
the field of electronic data processing [EDP]; computer
programming services relating to multimedia and interactive
;applications; computer project management services
computer rental; computer security consultancy: computer
security services [design and development of secure
computer hardware, software and systems]; computer
;security -vices for protection against illegal network access
;computer services for securing financial information
computer services for securing computer data; computer
services for securing personal information; computer
services in connection with electronic data storage; computer
services, namely, creating computer network-based indexes
;of information, websites and resources;computer site design
;computer software consultancy; computer software design
computer software integration services;computer software
support services; computer software technical support
services; computer support services [programming and
;]software installation, repair and maintenance services
;computer system design; computer system analysis
computer system design and analysis; computer systems
;integration services; computer technology consultancy
;computer website design;computer virus protection services
;configuration of computer hardware using software
configuration of computer networks;configuration of
computer networks using software; configuration of
computer software; configuration of computer systems and
networks: consultancy and advice in the design and
;development of computer hardware and software
consultancy and information services relating to computer
programming; consultancy and information services relating
to computer software design: consultancy and information
services relating to computer system integration, consultancy
;and information services relating to information technology
consultancy and information services relating to the design,
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الكمبيوتر  :تحويل الصور من الوسائط المادية إلى الوسائط اإللكترونية ؛
تحويل النتصوص إلى تنسيق رقمي ؛ نسخ برامج الكمبيوتر ؛ نسخ برامج
الكمبيوتر ؛ إنشاء وتصميم فهارس المعلومات على أساس مواقع الويب
لآلخرين [خدمات تكنولوجيا المعلومات] ؛ إنشاء وصيانة صفحات الويب
المخصصة ؛ إنشاء وصيانة الصفحات الشخصية اإللكترونية لآلخرين ؛
إنشاء صفحات الويب وصيانتها ؛ إنشاء وصيانة مواقع الويب ؛ إنشاء
وصيانة مواقع الويب للهواتف الخلوية ؛ إنشاء [مدونات] ؛ إنشاء وصيانة
مدونات الويب وصيانة مواقع الويب لآلخرين ؛ إنشاء وصيانة مواقع الويب
للمستخدمين المسجلين لتشكيل مجتمعات افتراضية والمشاركة في خدمات
الشبكات االجتماعية ؛ إنشاء ؛ انشاء وصيان مواقع الويب للمستخدمين
المسجلين وصيانة مواقع الويب للمستخدمين المسجلين لتشكيل مجتمعات
افتراضية والمشاركة في خدمات الشبكات االجتماعية لتشكيل مجتمعات
افتراضية والمشاركة في خدمات الشبكات االجتماعية في مجال التعليم ؛
إنشاء وصيانة مواقع الويب للمستخدمين المسجلين لتشكيل مجتمعات
افتراضية والمشاركة ف ي خدمات الشبكات االجتماعية في مجال الرعاية
الطبية ؛ إنشاء وصيانة مواقع الويب للمستخدمين المسجلين لتشكيل مجتمعات
افتراضية والمشاركة في خدمات الشبكات االجتماعية في مجال الموسيقى ؛
إنشاء وصيانة مواقع الويب للمستخدمين المسجلين لتشكيل مجتمعات
افتراضية والمشاركة في خدمات الشبكات ؛ إنشاء وصيانة مواقع االجتماعية
في مجال السفر ؛ إنشاء وصيانة مواقع الويب للمستخدمين المسجلين
للمشاركة في المناقشات والحصول على تعليقات من أقرانهم إلكترونية
للمستخدمين المسجلين للمشاركة في المناقشات والحصول على تعليقات من
أقرانهم ؛ إنشاء و صيانة مواقع إلكترونية للمستخدمين المسجلين للمشاركة في
المناقشات والحصول على تعليقات من أقرانهم في مجال التعليم ؛ إنشاء
وصيانة مواقع إلكترونية للمستخدمين المسجلين للمشاركة في المناقشات
والحصول على تعليقات من أقرانهم في مجال الرعاية الطبية ؛ إنشاء وصيانة
موا قع إلكترونية للمستخدمين المسجلين للمشاركة في المناقشات والحصول
على تعليقات من أقرانهم في مجال ّْ الموسيقى ؛ إنشاء وصيانة مواقع
إلكترونية للمستخدمين المسجلين للمشاركة في المناقشات والحصول على
تعليقات من أقرانهم في مجال السفر ؛ إنشاء مجتمع عبر اإلنترنت
للمستخدمين المسجلين ؛ إنشاء مجتمع عبر اإلنترنت للمستخدمين المسجلين
لتشكيل مجتمعات افتراضية والمشاركة في خدمات الشبكات االجتماعية ؛
إنشاء مجتمع عبر اإلنترنت للمستخدمين المسجلين لتشكيل مجتمعات
افتراضية والمشاركة في خدمات الشبكات االجتماعية ؛ إنشاء مجتمع عبر
اإلنت رنت للمستخدمين المسجلين لتشكيل مجتمعات افتراضية والمشاركة في
خدمات الشبكات االجتماعية في مجال التعليم ؛ إنشاء مجتمع عبر اإلنترنت
للمستخدمين المسجلين لتشكيل مجتمعات افتراضية واالنخراط في الشبكات
االجتماعية و الخدمات في مجال الرعاية الطبية ؛ إنشاء مجتمع عبر اإلنترنت
للمستخدمين المسجلين لتشكيل مجتمعات افتراضية والمشاركة في خدمات
الشبكات االجتماعية في مجال الموسيقى ؛ إنشاء مجتمع عبر اإلنترنت
للمستخدمين المسجلين لتشكيل مجتمعات افتراضية والمشاركة في خدمات
الشبكات االجتماعية في مجال السفر ؛ إنشاء مجتمع عبر اإلنترنت
للمستخدمين المسجلين للمشاركة في المناقشات والحصول على تعليقات من
أقرانهم ؛ إنشاء مجتمع عبر اإلنترنت للمستخدمين المسجلين للمشاركة في
المناقشات والحصول على تعليقات من أقرانهم و إنشاء مجتمع عبر اإلنترنت
للمستخدمين المسجلين للمشاركة في المناقشات والحصول على تعليقات من
أقرانهم في مجال التعليم ؛ إنشاء مجتمع عبر اإلنترنت للمستخدمين المسجلين
للمشاركة في المناقشات والحصول على تعليقات من أقرانهم في مجال
الرعاية الطبية ؛ إنشاء مجتمع عبر اإلنترنت للمستخدمين المسجلين للمشاركة
في المناقشات والحصول على تعليقات من أقرانهم في مجال الموسيقى ؛
إنشاء مجتمع عبر اإلنترنت للمستخدمين المسجلين للمشاركة في المناقشات
والحصول على تعليقات من أقرانهم في مجال السفر ؛ إنشاء وصيانة
واستضافة مواقع الويب الخاصة باآلخرين ؛ إنشاء أو صيانة مواقع الويب
لآلخرين ؛ إنشاء برامج لمعالجة البيانات والمعلومات ؛ إنشاء وتصميم
صفحات الويب لألآخرين ؛ إنشاء وتطوير برامج الكمبيوترلمعالجة البيانات ؛

;programming and maintenance of computer software
consultancy and information services relating to the
maintenance of computer software; consultancy and
information services relating to the rental of computer
software; consultancy in the design and development of
computer hardware; consultancy in the field of cloud
computing networks and applications; consultancy in the
;field of computer and computer network security
;consultancy in the field of computer programming
;consultancy in the field of computer software design
;consultancy in the field of computer system analysis
;consultancy in the field of computer system integration
consultancy in the field of deploying cloud computing
;]environments in the field of infrastructure as a service [laaS
consultancy in the field of deploying cloud storage
;]environments in the field of infrastructure as a service [laaS
consultancy in the field of programming and development of
e-business portals; consultancy in the field of software as a
service [SaaS]; consultancy relating to the creation and
design of web sites; consultancy relating to the creation and
design of web sites for e-commerce; consultancy relating to
the creation of homepages and Internet pages; consultancy
relating to the design and development of computer database
programs; consultancy relating to the design and
development of computer programs; consultancy relating to
;the design anddevelopment of computer software
consultancy relating to the design and development of
computer software and hardware architecture; consultancy
relating to the design and development of computer software
programs; consultancy relating to the design of homepages
and Internet pages; consultancy relating to the design of
homepages and Internet sites; consultancy relating to the
design, programming and maintenance of computer
software; consultancy relating to the maintenance of
computer software: consultancy relating to the selection,
implementation and use of computer programs; consultancy
relating to the selection, implementation and use of computer
;software; consultancy relating to web page design
;consultancy relating to the updating of computer software
consultancy services in the field of design, selection,
implementation and use of computer hardware and software
systems; consultancy services relating to software used in the
field of e-commerce; consultancy services relating to the
design, development and use of computer hardware and
software; conversion of images from physical to electronic
media: conversion of texts to digital format; copying of
computer programs; copying of computer software; creating
and designing website-based indexes of information for
others [information technology services]; creating and
maintaining customized web pages; creating and maintaining
electronic personal pages; creating and maintaining weblogs
;[blogs] for others; creating and maintaining web pages
creating and maintaining web sites; creating and maintaining
web sites for cellular phones;creating and maintaining
websites for others; creating and maintaining websites for
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registered users to form virtual communities and engage in
social networking services; creating and maintaining
websites for registered users to form virtual communities and
engage in social networking services in the field of
blockchain technology; creating and maintaining websites
for registered users to form virtual communities and engage
in social networking services in the field of education;
creating and maintaining websites for registered users to
form virtual communities and engage in social networking
services in the field of medical care; creating and
maintaining websites for registered users to form virtual
communities and engage in social networking services in the
field of music; creating and maintaining websites for
registered users to form virtual communities and engage in
social networking services in the field of travel; creating and
maintaining websites for registered users to participate in
discussions and get feedback _. from their peers in the field
of blockchain technology: creating and maintaining websites
for registered users to participate in discussions and get
feedback from their peers; creating and maintaining websites
for registered users to participate in discussions and get
feedback from their peers in the field of education; creating
and maintaining websites for registered users to participate
in discussions and get feedback from their peers in the field
of medical care; creating and maintaining websites for
registered users to participate in discussions and get
feedback from their peers in the field of music; creating and
maintaining websites for registered users to participate in
discussions and get feedback from their peers in the field of
travel; creating an online community for registered users;
creating an online community for registered users to form
virtual communities and engage in social networking
services; creating an online community for registered users
to form virtual communities and engage in social networking
services in the field of blockchain technology; creating an
online community for registered users to form virtual
communities and engage in social networking services in the
field of education; creating an online community for
registered users to form virtual | communities and engage in
social networking services in the field of medical care;

إنشاء واستضافة مواقع الويب ؛ إنشاء وصيانة مواقع اإلنترنت ؛ إنشاء
وصيانة برامج المدونات ؛ إنشاء وتصميم وصيانة مواقع الويب ؛ إنشاء
وتصميم وتطوير وصيانة مواقع الويب ؛ إنشاء وصيانة وتحديث برامج
 إنشاء برامج تحكم للقياس اآللي والتجميع.الكمبيوتر ؛ إنشاء برامج الكمبيوتر
والتعديل والتصور المرتبط بذلك ؛ إنشاء الرسوم المتحركة الرقمية لآلفالم
والفيديو وبرامج الكمبيوتر [خدمات إنشاء المحتوى الرقمي] ؛ إنشاء صفحات
رئيسية لشبكات الكمبيوتر ؛ إنشاء برامج لمعالجة البيانات ؛ إنشاء صفحات
الويب لآلخرين ؛ التحويل عبر األنظمة األساسية للمحتوى الرقمي إلى أشكال
أخرى من المحتوى الرقمي ؛ تصميم وتطوير برامج الكمبيوتر حسب الطلب
؛ تصميم حزم البرامج حسب الطلب ؛ خدمات تصميم مخصصة ؛ تصميم
مخصص ألجهزة الكمبيوتر ؛ تخصيص برامج الكمبيوتر ؛ تصميم مخصص
ألجهزة وبرامج الكمبيوتر ؛ تصميم وإنشاء الصفحات الرئيسية ومواقع الويب
؛ تصميم وإنشاء الصفحات الرئيسية وصفحات اإلنترنت ؛ تصميم وإنشاء
الصفحات الرئيسية وصفحات الويب ؛ تصميم وتطوير برامج قواعد البيانات
الحاسوبية ؛ تصميم وإنشاء مواقع الويب ؛ تصميم وتطوير برامج قواعد
البيانات الحاسوبية ؛ تصميم وتطوير البرامج الثابتة للكمبيوتر ؛ تصميم
وتطوير برامج ألعاب الكمبيوتر ؛ تصميم وتطوير أجهزة وبرامج الكمبيوتر ؛
تصميم وتطوير أجهزة وبرامج الكمبيوتر الستخدامها في مجال الطب
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تاريخ ايداع الطلب :

26/08/2020

اسم طالب التسجيل:

رائد عبدهللا يونس بسيط
االردن
مؤسسة فردية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة/الشارع العقبة /البلد

26/08/2020

Date of

raed abdallah younes baseet
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

city/street alaqaba/down town

 11820 -420المدينة/الشارع العقبة /البلد
176424

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تقديم الطعام والشراب

الصنف

420- 11820 city/street
alaqaba/down town
43

43

Class

176424

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

services to provide food and drink

360

تاريخ ايداع الطلب :

16/12/2020

اسم طالب التسجيل:

أزومي ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 11-13تشارلوت ستريت ،لندن دبليو  1تي
 1آر أتش ،المملكة المتحدة

16/12/2020

Date of

Azumi Limited
: United Kingdom
Foreign Company

Applicant Name:

11-13 Charlotte Street, London
W1T 1RH United Kingdom

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176485
43
43
176485

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات المطاعم ،تحديدا :خدمات تقديم الطعام والشراب داخل
المطاعم؛ خدمات البارات ،تحديدا :خدمات تقديم الطعام
والشراب في البارات؛ خدمات المقاهي ،تحديدا :خدمات تقديم
الطعام والشراب في المقاهي؛ خدمات التزويد بالطعام والشراب؛
خدمات تقديم الطعام والشراب

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Restaurant services, namely, provision of food and
drink in a restaurant; bar services, namely,
provision of food and drink in a bar; café services,
;namely, provision of food and drink in a café
catering services; provision of food and drink.
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تاريخ ايداع الطلب :

16/12/2020

اسم طالب التسجيل:

ماكدونالدز كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 110ان .كاربنتر ستريت شيكاغو ،آي ال
 60607الواليات المتحدة االميركية

16/12/2020

Date of

McDonald’s Corporation
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

110 N. Carpenter Street
Chicago, IL 60607 USA

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176489
43
43
176489

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات المطاعم تحديدا ،توفير الطعام والشراب للضيوف في
المطاعم

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Restaurant services namely, provision of food and
drink for guests in restaurants
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تاريخ ايداع الطلب :

07/02/2021

اسم طالب التسجيل:

شغف كافيه
االمارات العربية المتحدة
مؤسسة

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

07/02/2021

Date of

SHAGHF CAFE
: United Arab Emirates
FOUNDATION

Applicant Name:

P.O.Box 7588 – Marbah Street
ص.ب – 7588.شارع مربح – الفجيرة،
– Fujairah, United Arab
االمارات العربية المتحدة
Emirates
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176442
43
43
176442

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مقهى ،تقديم الطعام والشراب.

______________________________________
_اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االسود واالصفر.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Cafe; Catering (food and drink).

________________________________________
Special condition : Claiming black and yellow
colors.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

15/02/2021

Applicant Name:

Mohammed AL Hamwi Bin
Bilal
: Syrian Arab Republic
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Syria, Reef Damascus, Qudsya,
Ahdath

15/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

محمد الحموي بن بالل

:اسم طالب التسجيل

سوريا
شركة اجنبية
 احداث، قدسيا، ريف دمشق،سوريا

Nader Jamil Qumsieh (NJQ &
11814 -142025ب.نادر جميل قمصية ص
ASSOCIATES) P.O.Box142025 عمان، شارع الملك عبدهللا الثاني258
11814 258 King Abdullah II
Street, Amman
Class
الصنف
176399
43
43
176399

Goods/Services

Services for providing food and drink; cafeterias;
ready-made coffee canteens; cafes; self-service
cafes

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات تقديم الطعام والشراب والكافتيريات وأكشاك بيع القهوة
الجاهزة ومقاهي الخدمة الذاتية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

22/02/2021

Applicant Name:

Alila International Services
Corporation
: Virgin Islands, U.S.
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

22/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة أليال إنترناشونال سيرفيسيز
كوربوريشن
جزر العذارى االمريكية
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

3rd Floor, J & C Building,
، رود تاون، جاي اند سي بلدينغ،3 الطابق
Road Town, Tortola, British
 في جي، جزر العذراء البريطانية،تورتوال
Virgin Islands, VG1110
1110
Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
921100  ب. ص، شارع مكة،104 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن11192 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
176607
43
43
176607

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التج ارية

ALILA
Goods/Services

Hotels; resort hotels; motels; temporary
accommodations; holiday camp services (lodging);
providing temporary lodging at holiday camps;
providing a website featuring information in the field
of hotels and temporary accommodations for travelers
and vacationers; arranging of temporary
accommodations namely serviced apartments,
apartments and condominiums; reservation services for
providing temporary housing accommodations for
travelers and vacationers; reservation of hotel rooms
and temporary lodging; providing a website for making
reservations of hotel rooms and temporary
accommodations for travelers and vacationers;
restaurant, bar and cocktail lounge services; snack bar
services; catering for the provision of food and
beverages; providing information, and a website
featuring information, on restaurant, catering and bar
services; providing banquet and social function venues
for special occasions; providing conference, exhibition
and meeting venues; rental of chairs, tables, table linen
and glassware for conference, exhibition, meeting and
social functions and banquets; rental of meeting rooms.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 خدمات الموتيالت، خدمات فنادق المنتجعات،خدمات الفنادق
 توفير سكن،) خدمات مخيم العطالت (السكن، مساكن مؤقتة،)(النزل
 توفير موقع على شبكة اإلنترنت (موقع،مؤقت في مخيمات العطالت
إلكتروني) يضم معلومات في مجال الفنادق وأماكن اإلقامة المؤقتة
 ترتيب أماكن اإلقامة المؤقتة وبالتحديد،للمسافرين والمصطافين
 خدمات،الشقق المفروشة (المخدومة) والشقق والوحدات السكنية
 حجز غرف،الحجز لتوفير مساكن مؤقتة للمسافرين والمصطافين
 توفير موقع إلكتروني إلجراء حجوزات،الفنادق والسكن المؤقت
 خدمات،الغرف الفندقية واإلقامة المؤقتة للمسافرين والمصطافين
 خدمات مطاعم (حانات) الوجبات،المطاعم والحانات وصالة كوكتيل
 توفير، خدمات تقديم الطعام لتوفير األطعمة والمشروبات،الخفيفة
معلومات وموقع إلكتروني يضم معلومات عن خدمات المطاعم وتقديم
 توفير أماكن الحفالت والمناسبات االجتماعية،الطعام والحانات
 توفير أماكن المؤتمرات والمعارض،للمناسبات الخاصة
 تأجير الكراسي والطاوالت وأغطية المائدة واألواني،واالجتماعات
الزجاجية للمؤتمرات والمعارض واالجتماعات والمناسبات
. تأجير قاعات (غرف) اجتماعات،االجتماعية والحفالت
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

19/04/2021

اسم طالب التسجيل:

خبراء االفكار لالستشارات التسويقيه

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

19/04/2021

Date of

Ideas Experts Marketing
Consulting
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

عمان/خلدا/مقابل مفروشات ميداس

amman/khalda

ص.ب 11820 -420عمان/ش
الجاردنز/بناية /141الطابق /5مكتب 504
176425

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تقديم الطعام والشراب

الصنف

P.O.Box420- 11820 amman/al

jardenz
43

43

Class

176425

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

services to provide food and drink
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Date of

30/05/2021

Applicant Name:

Expedia, Inc.
: United States

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

30/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.انك،اكسبيديا
امريكا

:اسم طالب التسجيل

1111 Expedia Group Way W,
، سياتل، اكسبيديا جروب واي دبليو1111
Seattle, Washington 98119
 الواليات المتحدة،98119 واشنطن
USA
االميركية
Saba & co intellectual property
سابا وشركاهم للملكية الفكرية
p.o.box840553- 11184 56, prince
 شارع االمير56 11184 -840553ب.ص
shaker bin zaid st.,shemissani
 الشميساني االردن,شاكر بن زيد
Class
الصنف
176617
43
43
176617

Goods/Services

Providing accommodation information; providing
ratings, rankings, reviews and recommendations of
hotels and other temporary housing
accommodations; travel agency services, namely,
making reservations and bookings for hotels and
other temporary accommodations; providing and
relaying information and securing payment in
connection with reservations and bookings for
hotels and temporary lodging;; travel agency
services, namely, making reservations and
bookings for restaurants and meals.

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات توفير المعلومات حول المساكن؛ توفير التقييمات
والتصنيفات والمراجعات والتوصيات حول الفنادق وغيرها من
 إجراء: تحديدا،أماكن السكن المؤقت؛ خدمات وكاالت السفر
حجوزات الفنادق وغيرها من أماكن السكن ؛ توفير وترحيل
المعلومات وتأمين الدفعات فيما يتعلّق بحجوزات الفنادق وأماكن
 القيام: تحديدا،السكن المؤقتة؛ خدمات وكاالت السفر
.بالحجوزات والحجز للمطاعم والوجبات
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

02/06/2021

اسم طالب التسجيل:

احمد لؤي بهاء الدين الغضبان

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية

02/06/2021

Date of

ahmad loiy baha aldeen
elghadban
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

 11190 -420عمان -وادي السير

420- 11190 amman

 11190 -420عمان -وادي السير
176677

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تقديم الطعام والشراب

الصنف

420- 11190 amman
43

43

Class

176677

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

services to provide food and drink
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

04/07/2021

اسم طالب التسجيل:

حلمي صالح توفيق الجعبري
االردن
مؤسسة فردية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

04/07/2021

Date of

helmi saleh tawfiq al jabari
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

 11953 -420عمان/خلدا

420- 11953 amman/khalda

عنوان التبليغ

 11953 -420عمان/خلدا

420- 11953 amman/khalda

رقم العالمة التجارية

176667

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تقديم الطعام والشراب

الصنف

43

43

Class

176667

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

services to provide food and drink

369

تاريخ ايداع الطلب :

01/08/2021

اسم طالب التسجيل:

شوكوالال
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

رأس الخيمة ،االمارات العربية المتحدة

176433

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب ،تحديدا :خدمات المطاعم
والمقاهي والمقاصف

______________________________________
_اشتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون
باأللوان البنفسجي واألبيض وذلك بموجب النموذج المودع مع
الطلب.

Chocolala
: United Arab Emirates
Foreign Company

Applicant Name:

Ras Al - Khaimah, United Arab
Emirates

سابا وشركاهم للملكية الفكرية
ص.ب 56 11184 -840553شارع االمير
شاكر بن زيد ,الشميساني االردن
الصنف

01/08/2021

Date of

43

Saba & co intellectual
property p.o.box840553- 11184
56, prince shaker bin zaid
st.,shemissani
Class
176433
43

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Food and drink catering, namely restaurant
services, cafés, cafeterias,

________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in purple and white colors
according to the print filed with the application.

370

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

24/08/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة مطعم ينابيع جرش الدولية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م
 11134 -341826عمان  -ماركا الشمالية

176525

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تقديم الطعام والشراب في المطاعم

jarash springs international
restaurant co
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

341826- 11134 amman

 11134 -341826عمان  -ماركا الشمالية
الصنف

24/08/2021

Date of

341826- 11134 amman
43

43

Class

176525

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

providing food and drink in restaurants

371

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

29/08/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة مركز عشاق الطعام الدارة المطاعم
االردن
ذ.م.م

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

29/08/2021

Date of

Fooders Hub inc
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

الزرقاء  -حي الكرامة

zarqa - al karama str

 11953 -420الزرقاء  -حي الكرامة
176697

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تقديم الطعام والشراب

الصنف

420- 11953 zarqa - al karama
str
43

43

Class

176697

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

services to provide food and drink

372

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

21/11/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة مواهب للماكوالت السريعة

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

21/11/2021

Date of

Mawaheb Fast Food
Company
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

 11191 -911264عمان -ش الخيام

911264- 11191 Ammanalkhyyam st

 11191 -911264عمان -ش الخيام

911264- 11191 Ammanalkhyyam st

176671

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تقديم الطعام والشراب

الصنف

43

43

Class

176671

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

services to provide food and drink

373

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

22/11/2021

Applicant Name:

National Alliance Against
Hunger and mulnutrition
: Jordan
Association

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

22/11/2021

: تاريخ ايداع الطلب

هيئة التحالف الوطني لمكافحة الجوع وسوء
التغذية
االردن
جمعية

:اسم طالب التسجيل

11183 -5118  ش المدينة المنورة- عمان

amman - madina monawara str
5118- 11183
5118- 11183 amman - madina
monawara str
176595

Class

43

Goods/Services

Providing blankets to needy children for charitable
purposes; providing blankets to underprivileged
persons for charitable purposes; providing food to
needy people for charitable purposes; providing food to
needy persons [charitable services]; providing food to
needy persons for charitable purposes; charitable
services, namely, providing food and drink for children
with special needs; charitable services, namely,
providing temporary accommodation for children with
special needs; providing food and drink to needy
children for charitable purposes; providing food and
drink to underprivileged persons for charitable
purposes, providing temporary accommodation to
needy children for charitable purposes, providing
temporary lodging to underprivileged persons for
charitable purposes, charitable services in the nature of
providing food and drink for children with special
needs; charitable services in the nature of providing
food and drink in child day-care centers; charitable
services in the nature of providing food and drink in
family child day-care homes; charitable services in the
nature of providing temporary accommodation for
children with special needs; charitable services,
namely, providing food and drink in child day-care
centers; charitable services, namely, providing food
and drink in family child day-care homes; charitable
services, namely, providing temporary accommodation
in family child day-care homes.food and beverages
services

43

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

- 5118

 ش المدينة المنورة- عمان
11183

عنوان التبليغ

الصنف

176595

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 توفير اليطانيات.توفير ا لبطانيات لألطفال المحتاجين ألغراض الخير
لألشخاص المحرومين لألغراض الخيرية تقنديم الطعام للمحتاجين
ألغراض خيرية تقديم الطعام للمحتاجين [خدمات خيرية ) ؛ تقديم
 وهي تقديم. الطعام_ للمحتاجين األغراض خيرية الخدمات الخيرية
 الخدمات الخيرية.الطعام والشراب لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة
 توفير الطعام.وهي توفير سكن مؤقت لذوي االحتياجات الخاصة
والشراب لألطفال” المحتاجين ألغراض خيرية ؛ تقديم الطعام
والشراب لألشخاص المحرومين ألغراض خيرية توفير سكن مؤقت
لألطفال المحتاجين ألغراض خيرية ؛ توفير سكن مؤقت لألشخاص
 الخدمات الخيرية في شكل تقديمم.المحرومين االحتياجات الخاصة
الطعام والشراب في دور الحضانة لألطفال ؛ الخدمات الخيرية من
طبيعة تقديم الطعام والشراب في دور الحضانة العائلية لألطقفال
الخدممات الخيرية من طبيعة توفير سكن مؤقت لألطفال ذوي
 ا لخدمات الخيرية وهي تقديم الطعام و الشراب.االحتياجات الخاصة
 وهنا تقنديم الطعام و٠  الخدمات الخيرية.في دور الخضانة لألطفال
 الخيرية وهي-الشراب في دور الحضانة العائلية” لألطفال ؛ الخدمات
 ْ خدمات تقديم.توفير سكن مؤقت في دور الحضانة العائلية لالطفال
الطعنام والشراب
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

29/11/2021

Applicant Name:

National Alliance Against
Hunger and mulnutrition
: Jordan
Association

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

29/11/2021

: تاريخ ايداع الطلب

هيئة التحالف الوطني لمكافحة الجوع وسوء
التغذية
االردن
جمعية

:اسم طالب التسجيل

11183-5118  ش المدينة المنورة- عمان

amman - madina monawara str
5118- 11183
amman - madina monawara str
5118- 11183
176594

Class

43

Goods/Services

Providing blankets to needy children for charitable
purposes; providing blankets to underprivileged |
persons for charitable purposes; providing food to
needy people for charitable purposes; providing food :
to needy persons [charitable services]; providing food
to needy persons for charitable purposes; | charitable
services, namely, providing food and drink for children
with special needs; charitable services, : namely,
providing temporary accommodation for children with
special needs; providing food and drink | to needy
children for charitable purposes; providing food and
drink to underprivileged persons for | charitable
purposes; providing temporary accommodation to
needy children for charitable purposes; | providing
temporary lodging to underprivileged persons for
charitable purposes; charitable services in | the nature
of providing food and drink for children with special
needs; charitable services in the nature of providing
food and drink in child day-care centers; charitable
services in the nature of providing food and drink in
family child day-care homes; charitable services in the
nature of providing temporary | accommodation for
children with special needs; charitable services,
namely, providing food and drink in child day-care
centers; charitable services, namely, providing food
and drink in family child day-care | homes; charitable
services, namely, providing temporary accommodation
in family child day-care homes. food and beverages
services

43

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

- 5118

 ش المدينة المنورة- عمان
11183

عنوان التبليغ

الصنف

176594

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

توفير البطانيات لالطفال المحتاجين واالشخاص االقل حظا
 كذلك توفير الغذاء وتزويده للناس.الهداف وغايات خيرية
المحتاجين كخدمات خيرية كذلك اضافة الى توفير الغذاء
والشراب لالطفال ذوي االحتياجات الخاصة باسم العمل
الخيري ويتم توفير االقامة المؤقتة لهؤالء االطفال وتوفير النزل
المؤقت لالفراد االقل حظا تحت مسمى الخدمات الخيرية
توفير الغذاء والشراب لدور رعاية االطفال اليومية على شكل
توفير اقامة مؤقتة لذوي االحتياجات الخاصة وكذلك توفير
.الغذاء والشراب لدور رعاية االسر واالقامة المؤقتة لهم
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

02/12/2021

Applicant Name:

meat and cheese snack
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

02/12/2021

: تاريخ ايداع الطلب

لحمة وجبنة سناك
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

prince rashid suburb ,
 ش ممدوح الصرايرة- ضاحية االمير راشد
mamdoud al - sarayrah str
46  بناية رقمbuilding 46
9192- 11196 Suite 7, 2nd floor,
 مجمع-  العبدلي- عمان11196 - 9192
Chicago Bldg., Abdali,
7  مكتب- 2  ط- شيكاغو التجارية
P.O.Box 925852, Amman,
Jordan.
Class
الصنف
176725
43
43
176725

Goods/Services

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Services for providing food and drink; Restaurant
services; food and drink catering: preparation and
provision of food and drink for immediate
consumption; serving of food and drink; providing
food and drink catering services for fair and
exhibition facilities; take-away fast food services;
information and advice in relation to the
preparation of meals; snack-bar services. ,

 التموين: خدمات المطاعم:خدمات توفير األطعمة والمشروبات
 تحضير وتوفير الطعام والشراب لالستهالك:بالطعام والشراب؛
 توفير خدمات تقديم الطعام: تقديم طعام وشراب:الفوري
 خدمات:والشراب لمرافق المعارض التجارية والمعارض
 معلومات ونصائح تتعلق بتحضير:وجبات جاهزة وسريعة
 خدمات:الوجبات

________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be limited in colour gold,white
and black according to the printfiled with the
application.

_______________________________________
حماية بااللوان الذهبي واالبيض واالسود: اشتراطات خاصة

376

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

11/01/2021

Applicant Name:

Bibars Skin Care Company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Amman, Sweifieh, Wakalat
Street, above Starbucks, the
Hashemite Kingdom of Jordan
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
176441
44
44

Goods/Services

11/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

بيبرس للعنايه بالبشره
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

 فوق، شارع الوكاالت، صويفية،عمان
 المملكة األردنية الهاشمية،ستاربكس
- 910580ب.الفكرية ص

بيانات للملكية
،  حي الصالحين،8 بناية رقم11191
شارع محمد هليل عمان
الصنف

176441

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Skin care, beauty salon services, spa services,
health consultancy, health care, hair
transplantation, manicure, medical clinics services,
massage, physiotherapy, cosmetics services, vision
correction services (vision).

 خدمات المنتجعات، خدمات صالونات التجميل،العناية بالبشره
، زراعة الشعر، الرعاية الصحية، استشارات صحية،الصحية
 المساج، خدمات العيادات الطبية،العناية بأظافر اليدين
 خدمات تصحيح، خدمات التجميل، العالج الطبيعي،)(التدليك
.)النظر (البصر

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give the owners the exclusive right to use
the “ beauty clinic" whenever appearing
differently or separately from the mark.

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطى اصحابها الحق المطلق: لتنازل
 " اذا ما وردت بمعزل عنbeauty clinic " باستخدام العبارة
العالمة

377

Date of

14/02/2021

Applicant Name:

Novartis AG
: Switzerland
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Goods/Services

Medical services, namely, providing medical
information relating to neurological diseases and
disorders and the monitoring and management of
said diseases and disorders.

________________________________________
Special condition : Claiming Colors Apricot and
Grey as per the specimen filed at the Trademark
Office

: تاريخ ايداع الطلب

نوفارتس ايه جي
سويسرا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 سويسرا، بازل4002

4002 Basel, Switzerland
Cedar White Bradley
Consulting/Jordan Ltd
P.O.Box435- 11821 Amman,
Makkah Street, Al-Hijaz
Towers Center
Class
176709
44

14/02/2021

األردن ذ/ سيدر وايت برادلي لالستشارات
، شارع مكة، عمان11821 -435ب.م م ص
أبراج الحجاز

44

الصنف

176709

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الخدمات الطبية وتحديدًا توفير المعلومات الطبية المرتبطة
باألمراض واالضطرابات العصبية وبرصد وإدارة هذه
.األمراض واالضطرابات

_______________________________________ا
العالمة محددة بااللوان المشمشي و الرمادي: شتراطات خاصة
كما في النموذج المودع لدى مسجل العالمات التجارية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

23/06/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة مركز جوانا للعناية بالبشرة
االردن
ذ.م.م

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 11171 -712260عمان  -شفا بدران

176639

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تجميل العناية بالبشرة والتجميل والليزر

Jwana for skin care center
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

712260- 11171 amman - shafa
badran

 11171 -712260عمان  -شفا بدران
الصنف

23/06/2021

Date of

712260- 11171 amman - shafa
badran
44

44

Class

176639

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

skin care skin beauty hair laser removal

379

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

29/06/2021

Applicant Name:

Rawan Hussein Siadam & co
: Jordan
Limited Partnership Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

landscape gardening , horticulture , gardening ,
plant nursery services , landscape design , lawn
care , flower arranging ,

________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give owners the right to use the general and
descriptive words separately from the mark

: تاريخ ايداع الطلب

روان حسين صيدم وشركاها
االردن
توصية

:اسم طالب التسجيل

 ش صالح اسحيمات- الصويفية

salah zheman street
815383- 11180 amman alswefih - 15 salahzheman
street
Class
176511
44

29/06/2021

 شارع صالح-  عمان11180 - 815383
سحيمات
44

الصنف

176511

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

,  زراعة الحدائق,  البستنة, زراعة المسطحات األرضية
,  العناية بالعشب,  تصميم المناظر الطبيعية, خدمات المشاتل
, تنسيق الزهور

_______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: التنازل
باستعمال (الكلمات العامة والوصفية )بمعزل عن العالمة

380

تاريخ ايداع الطلب :

22/08/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة كنده للعناية بالجسم .
االردن
ذ.م.م

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان /عبدون مقابل البنك العربي

176403

من اجل البضائع/الخدمات التالية

صالونات التجميل زراعة الشعر صالونات تسريح الشعر العناية
باظافر اليدين خدمات الساونا خدمات التشميس الوشم الحمامات
التركية خدمات خبراء التجميل

Kinda company for body care
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

Amman / Abdoun Against
Arab Bank

المحامية وردة محمد ابراهيم حسان
 11194 -940731عمان
الصنف

22/08/2021

Date of

940731- 11194 amman
44

44

Class

176403

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Beauty salons Hair implantation Manicuring
Massage sauna services solarium services
tattooing turkish baths visagists services

381

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

22/08/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة مركز مدينة العيون لتشخيص وعالج
امراض العين
االردن
ذ.م.م

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 11953 -420عمان  -الجاردنز
 11953 -420عمان  -الجاردنز
176834

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مركز طبي في مجال العناية بامراض العين

_______________________________________ا
لتنازل :ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق
باستعمال ( الكلمات العامة والوصفية ) بمعزل عن العالمة

22/08/2021
city eye center

Applicant Name:
Nationality

: Jordan
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address
420- 11953 amman - al jardenz

420- 11953 amman - al jardenz
44

Date of

44

Class

176834

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Medical care in the field of eye diseases

________________________________________
Disclaimer : the registration of this trade mark
does not give owners the exclusive right to use
(common and descriptive word ) separately from
the mark

382

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

02/01/2022

اسم طالب التسجيل:

نسرين عبد الكريم محمد عبيد
االردن
شركة اجنبية

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

عمان  -تالع العلي ش وصفي
00962

التل- 1769

عمان  -تالع العلي ش وصفي
00962
176423

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات صالون للسيدات ,خدمات صالونات التجميل؛خدمات
االعناية التجميلية خاصة للرموش واألظافر و الشعروالبشرة ؛
خدمات تصفيف الشعرخدمات العناية التجميلية للوجه والجسم ؛
خدمات إزالة الشعر بالليزر .خدمات العناية
باألظافر.خدماتالعناية بالشعر

Nisreen A.M. Ebaid
: Jordan
Foreign Company

Applicant Name:

1769- 00962 amman

التل- 1769

الصنف

02/01/2022

Date of

1769- 00962 amman
44

44

Class

176423

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

beauty salon services for women ,beauty salon
services; beauty treatment services especially for
eyelashes,nails,hair and skin; hairdressing
services; cosmetic facial and body treatment
services; laser hair removal services; nail
treatment services; hair care services.

383

Date of

14/02/2021

Applicant Name:

Novartis AG
: Switzerland
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Goods/Services

Social networking services in the field of
neurological diseases and disorders and the
monitoring and management of said diseases and
disorders, provided via an Internet website.

________________________________________
Special condition : Claiming Colors Apricot and
Grey as per the specimen filed at the Trademark
Office

: تاريخ ايداع الطلب

نوفارتس ايه جي
سويسرا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 سويسرا، بازل4002

4002 Basel, Switzerland
Cedar White Bradley
Consulting/Jordan Ltd
P.O.Box435- 11821 Amman,
Makkah Street, Al-Hijaz
Towers Center
Class
176702
45

14/02/2021

األردن ذ/ سيدر وايت برادلي لالستشارات
، شارع مكة، عمان11821 -435ب.م م ص
أبراج الحجاز

45

الصنف

176702

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات شبكات التواصل االجتماعي في مجال األمراض
واالضطرابات العصبية ورصد وإدارة هذه األمراض
.واالضطرابات وتوفيرها عبر موقع إلكتروني

_______________________________________
العالمة محددة بااللوان المشمشي و الرمادي: اشتراطات خاصة
كما في النموذج المودع لدى مسجل العالمات التجارية

384

Date of
Applicant Name:
Nationality

Hyperconnect Inc.
: Korea

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

16/03/2021

Foreign Company
20F, ASEM Tower, 517,
Yeongdong-daero, Gangnamgu, Seoul, Republic of Korea.
khaled ali al barasneh
P.O.Box928413- 11190
amman/khalda/wasfi al tal
Class
176412
45

16/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.هايبركونيكت انك
كوريا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

،دايرو- يونجدونج،517 ، اسم تاور، اف20
. جمهورية كوريا، سول، جو- جانجنام
- 928413ب.البراسنة ص

خالد علي
ش وصفي التل/خلدا/عمان11190

45

الصنف

176412

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

HYPERCONNECT
Goods/Services

Marriage partner introduction or dating services;
video dating services; online social networking
services; on-line dating services; online social
networking services accessible by means of
downloadable mobile applications; providing
information via interactive on-line web sites in the
field of dating and to facilitate introduction of
individuals and development of relationships and
friendships; dating services provided through
social networking; on-line dating club services;
dating services; internet-based dating,
matchmaking and personal introduction services;
marriage counseling; marriage agency services;
provision of marriage information; international
marriage agency; maintaining lists of wedding
presents for selection by others.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تقديم شريك الزواج أو خدمات المواعدة؛ خدمات المواعدة
بالفيديو؛ خدمات الشبكات االجتماعية عبر اإلنترنت؛ خدمات
المواعدة عبر اإلنترنت؛ خدمات الشبكات االجتماعية عبر
اإلنترنت التي يمكن الوصول إليها عن طريق تطبيقات الهاتف
المحمول القابلة للتنزيل؛ توفير المعلومات عبر مواقع الويب
التفاعلية على اإلنترنت في مجال المواعدة وتسهيل تعريف
األفراد وتنمية العالقات والصداقات؛ خدمات المواعدة المقدمة
من خالل الشبكات االجتماعية؛ خدمات نادي المواعدة عبر
اإلنترنت؛ خدمات المواعدة خدمات المواعدة والتعارف والتقديم
الشخصية عبر اإلنترنت؛ االستشارات الزوجية؛ خدمات وكالة
الزواج؛ توفير معلومات الزواج؛ وكالة زواج دولية االحتفاظ
..بقوائم هدايا الزفاف لالختيار من قبل اآلخرين

385

تاريخ ايداع الطلب :

30/05/2021

اسم طالب التسجيل:

جينيرال موترز ال ال سي
امريكا

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

30/05/2021

Date of

GENERAL MOTORS LLC
: United States

Applicant Name:

300 Renaissance Center, City
 300رينيسانس سنتر ،سيتي اوف
of Detroit, State of Michigan
ديترويت ،والية ميتشيغان 3000-48265
48265-3000
SABA & CO
سابا وشركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 56 11184 -840553شارع االمير
PROPERTY P.O.Box840553شاكر بن زيد ,الشميساني االردن
11184 56, PRINCE SHAKER
BIN ZAID ST.,SHEMISSANI
Class
الصنف
176661
45
45
176661

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات كشف وتعقب سرقة المركبات عن طريق األنظمة
اإللكترونية؛ خدمات االستقبال داخل الفنادق وإجراء الحجوزات
لنزالء الفنادق وإجراء الترتيبات والحجوزات الشخصية
لآلخرين وخدمات تعقب المركبات المسروقة؛ خدمات االمن؛
خدمات المساعدة على الطريق في حاالت الطوارئ بما في ذلك
فتح األقفال وخدمات استرداد المركبات المسروقة وتتبعها؛
خدمات األمن السترداد المركبات البرية المسروقة بما في ذلك
خدمة تخفيف سرعة المركبة عن بعد عن طريق إرسال إشارة
إلى جهاز إلكتروني موجود في المركبة.
_____________________________________
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءBR :
رقم االدعاء 921636725 :
تاريخ االدعاء 17-11-2020 :

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Vehicle theft detection and tracking by means of
electronic systems; concierge services, making
personal arrangements and reservations for others,
;stolen vehicle tracking services; security services
emergency roadside assistance services including
opening of locks, stolen vehicle recovery and
tracking services; security services for motor land
vehicle theft recovery, including providing remote
vehicle deceleration by signaling an electronic
device in the motor vehicle.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : BR
Claim No : 921636725
Claim Date : 2020-11-17
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تاريخ ايداع الطلب :

30/05/2021

اسم طالب التسجيل:

اكسبيديا،انك.
امريكا

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

30/05/2021

Date of

Expedia, Inc.
: United States

Applicant Name:

1111 Expedia Group Way W,
 1111اكسبيديا جروب واي دبليو ،سياتل،
Seattle, Washington 98119
واشنطن  ،98119الواليات المتحدة
USA
االميركية
SABA & CO
سابا وشركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 56 11184 -840553شارع االمير
PROPERTY P.O.Box840553شاكر بن زيد ,الشميساني االردن
11184 56, PRINCE SHAKER
BIN ZAID ST.,SHEMISSANI
Class
الصنف
176662
45
45
176662

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات االستقبال داخل الفنادق وإجراء الحجوزات لنزالء
الفنادق؛ إجراء الترتيبات والحجوزات الشخصية لآلخرين؛ تقديم
المعلومات لتلبية االحتياجات الفردية المقدّمة في الفنادق المحلية
والمنتجعات ومرافق الترفيه؛ خدمات شبكات التواصل
االجتماعي في مجال السفر.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Concierge services; making personal arrangements
and reservations for others; providing information
to meet individual needs rendered at local hotels,
resorts and entertainment venues; social
networking services in the field of travel.

387

Date of

22/06/2021

Applicant Name:

Saudi Telecom Company
: Saudi Arabia
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Webdeh ,al razaz street
building No 8 f 1
Class
176460
45

: تاريخ ايداع الطلب

شركة االتصاالت السعودية
سعودية
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

،11652  الرياض،87912 .ب.ص
السعودية

P.O. Box 87912 Riyadh 11652,
Saudi Arabia
P.O.Box911773- 11191 Al

22/06/2021

المحامية ايمان جمعة والمحامي ابراهيم
 اللويبدة11191 -911773ب.الطهاروة ص
1  الدور8 شارع الرزاز بنارية رقم
الصنف
45
176460

Goods/Services

personal body guarding chaperoning escorting in society
chaperoning detective agency services dating services
night guard services opening of security locks evening
dress rental crematorium services missing person
investigations burial services funerary undertaking
funerary undertaking kimono dressing assistance leasing
of internet domain names dog walking services
conducting religious ceremonies legal services in relation
to the negotiation of contracts for others conducting
funeral ceremonies personal letter writing personal
wardrobe styling consultancy personal wardrobe styling
consultancy cartomancy services spiritual consultancy
astrology consultancy legal administration of licences
tracking of stolen property legal document preparation
services embalming services releasing doves for special
occasions on-line social networking services planning
and arranging of wedding ceremonies genealogical
research rental of safes alternative dispute resolution
services registration of domain names legal services
licensing of computer software legal services litigation
services legal research monitoring intellectual property
rights for legal advisory purposes licensing of intellectual
property adoption agency services copyright management
intellectual property consultancy arbitration services
rental of fire extinguishers rental of fire alarms inspection
of factories for safety purposes mediation lost property
return personal background investigations pet sitting
house sitting security screening of baggage baby sitting
baby sitting monitoring of burglar and security alarms
organization of religious meetings fire-fighting horoscope
casting physical security consultancy marriage agency
services guard services

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الحراسة الشخصية المرافقة في الحفالت اإلجتماعية المرافقة في
الحفالت اإلجتماعية خدمات وكاالت التحقيق خدمات المواعدة
خدمات المواعدة فتح أقفال الحماية تأجير مالبس السهرة خدمات
حرق جثث الموتى البحث عن األشخاص المفقودين خدمات الدفن
تعهدات الجنائز تعهدات الجنائز خدمات المساعدة على ارتداء
الكيمونو تأجير أسماء النطاق على شبكة اإلنترنت خدمات تنزيه
الكالب إقامة االحتفاالت الدينية الخدمات القانونية المتعلقة
بالتفاوض حول العقود لآلخرين خدمات تنفيذ مراسم الجنائز
خدمات كتابة الرسائل الشخصية خدمات استشارات التصميم
بخصوص الخزائن الشخصية خدمات استشارات التصميم
بخصوص الخزائن الشخصية خدمات التفسير عن طريق ورق
اللعب االستشارات الروحية استشارات علم التنجيم اإلدارة القانونية
للرخص تتبع الممتلكات المسروقة خدمات إعداد الوثائق القانونية
خدمات التحنيط إطالق الحمائم للمناسبات الخاصة خدمات التواصل
االجتماعي على اإلنترنت التخطيط والترتيب لحفالت الزفاف
األبحاث المتعلقة باألنساب تأجير الخزنات خدمات الحلول البديلة
للنزاعات تسجيل أسماء النطاق خدمات قانونية ترخيص برمجيات
الحاسوب خدمات قانونية خدمات المرافعات األبحاث القانونية
مراقبة حقوق الم لكية الفكرية لغايات االستشارات القانونية ترخيص
الملكية الفكرية خدمات وكاالت التبني إدارة حقوق النشر والتأليف
إستشارات الملكية الفكرية خدمات التحكيم تأجير طفايات الحريق
تأجير أنظمة اإلنذار بالحريق تفتيش المصانع لغايات السالم
الوساطة إعادة الممتلكات المفقودة التقصي عن البيانات الشخصية
رعاية الحيوانات األليفة المجالسة المنزلية الفحص األمني لألمتعة
العناية باألطفال العناية باألطفال مراقبة أجهزة األمان واإلنذار ضد
السرقة تنظيم اإلجتماعات الدينية خدمات إطفاء الحرائق التنجيم
االستشارات األمنية الماديّة خدمات وكاالت الزواج خدمات
الحراس

