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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

08/02/2021

Applicant Name:

Novus International, Inc.
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

20 Research Park Drive, St.
Charles, Missouri 63004 USA
Abu-Ghazaleh Intellectual
Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
Class
176932
1
1

08/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

. إنك،نوفاس إنترناشونال
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، سانت تشارلز، ريسيرتش بارك درايف20
 الواليات المتحدة،63004 ميسوري
االمريكية
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
921100  ب. ص، شارع مكة،104 رقم
 االردن11192 عمان
الصنف

176932

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

MINTREX
Goods/Services

Chemical substance for use in the manufacture of
feed supplements, feed additives, and food stuffs
for animals; chelated organic trace minerals for
use as an ingredient in feed supplements and feed
additives; Organic trace minerals for use as
ingredients in the manufacture of feed
supplements, feed additives, and food stuffs for
animals.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مواد كيميائية تستخدم في تصنيع مكمالت األعالف ومضافات
 معادن أثرية عضوية،األعالف والمواد الغذائية للحيوانات
متخلبة (شديدة االمتصاص) الستخدامها كمكون في مكمالت
 المعادن النزرة العضوية،األعالف ومضافات األعالف
الستخدامها كمكونات في صناعة مكمالت األعالف ومضافات
.األعالف والمواد الغذائية للحيوانات
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Date of
Applicant Name:
Nationality

TOYOBO CO., LTD.
: Japan

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

27/07/2021

Foreign Company
2-8, DOJIMA HAMA 2CHOME KITA - KU OSAKA
JAPAN
841310- 11184 amman bakeen street
176753

Class

1

Goods/Services

Synthetic resins, unprocessed; artificial resins,
unprocessed; thermoplastic resins, unprocessed;
plastics, unprocessed; photosensitive plates;
industrial chemicals; chemical additives for use in
industry; enzymes for industria! Pourposes;
catalysts; chemical reagents, other than for
medical or veterinary surposes; agricultural
chemicals; chemical preparations for use in
photography; soil conditioners; fertilizers;
cellulose pulp; compost, manures, fertilizers; fire
extinguishing and fire prevention compositions;
tempering preparations; soldering preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives for industrial
purposes, enzymes for scientific or research
purposes; substances for tanning animal skins and
hides; putties and other paste fillers; biological
preparations, other than for medical or veterinary
purposes.

27/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

 ليمتد،.تويوبو كو
يابان
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 كو اوساكا- كيتا,  تشوم2  دوجيما هاما2-8
اليابان,
شركة البوابة للقانون تمثلها المحامية ديما
 ش-  عمان11184 -841310 الطعان
بكين
الصنف
1
176753

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

راتنجات تركيبية غير معالجة؛ راتنجات اصطناعية غير
معالجة؛ راتنجات متلدنة بالحرارة غير معالجة بالستيك غير
معالج الواح حساسة للضوء كيماويات صناعية؛ اضافات
كيميائية تستخدم فى الصناعة؛ انزيمات لغايات صناعية؛
حفازات؛ كواشف كيميائية» بخالف المستخدمة لغايات طبية أو
بيطرية؛ كيماويات زراعية؛ مستحضرات كيميانية تستخدم فى
التصوير الفوتوغرافي؛ محسنات التربة؛ أسمدة؛ لب السيليلوز
سماد طبيعي مركبات الخماد النيران والوقاية من نشوب
الحرائق مستحضرات سقي المعادن مستحضرات لحام معادن
مواد كيميائية لحفظ المواد الغذائية؛ مواد دباغة؛ لواصق لغايات
صناعية؛ إنزيمات لغايات علمية أو ألغراض البحوث مواد
لدباغة جلود الحيوانات والجلود معاجين وغيرها من معاجين
الحشو مستحضرات حيوية بخالف المستخدمة لغايات طبية او
بيطرية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

05/08/2021

اسم طالب التسجيل:

غسان مصطفى احمد عبد السالم

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية

ghassan mustafa ahmad
abdulsalam
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

الزرقاء  -ش المهدي

zarqa- almahdi street

 13110 -1977الزرقاء  -ش المهدي
176960

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مياه مقطرة

05/08/2021

Date of

الصنف

1977- 13110 zarqa- almahdi
street
1

1

Class

176960

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

distilled water
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

26/10/2021

اسم طالب التسجيل:

الشركة الحديثة لصناعة االسمدة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م
عمان  -سحاب  -المدينة الصناعية

176884

من اجل البضائع/الخدمات التالية

االسمدة

Modern co. For fertilizer
production
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

amman - sahab - industrial
estate

 11512 -174عمان  -سحاب  -المدينة
الصناعية
الصنف

26/10/2021

Date of

 174- 11512 amman - sahabindustrial estate
1

1

Class

176884

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

fertilizers
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

26/10/2021

Applicant Name:

MODER CO. FOR
FERTILIZER PRODUCTIO.
CO.
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

fertilizers

: تاريخ ايداع الطلب

الشركة الحديثة لصناعة االسمدة

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

 المدينة الصناعية-  سحاب- االردن

AMMAN INDUSTRIAL CITY
- SAHAB JORDAN
174- 11512 AMMAN
INDUSTRIAL CITY SAHAB JORDAN
Class
176882
1

26/10/2021

 المدينة-  سحاب-  االردن11512 -174
الصناعية
1

الصنف

176882

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

االسمدة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

09/11/2021

Applicant Name:

Moder co. For fertilizer
production
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

09/11/2021

: تاريخ ايداع الطلب

الشركة الحديثة لصناعة االسمدة

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

Amman industrial city - sahab
jordan

 سحاب االردن- مدينة عمان الصناعية

174- 11512 amman industrial
city - sahab jordan

-  مدينة عمان الصناعية11512 -174
سحاب االردن

176885

Goods/Services

Fertilizers ,Natural Fertilizer

Class

1

1

الصنف

176885

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

اسمدة،سماد طبيعي
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

09/11/2021

Applicant Name:

Moder co. For fertilizer
prductio. Ltd.
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

09/11/2021

: تاريخ ايداع الطلب

الشركة الحديثة لصناعة االسمدة

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

Ammn Industrial City - Sahab
Jordan

 سحاب االردن- مدينة عمان الصناعية

174- 11512 ammn industrial
city - sahab jordan

-  مدينة عمان الصناعية11512 -174
سحاب االردن

176883

Goods/Services

Fertilizers ,natural fertilizer

Class

1

1

الصنف

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

عنوان التبليغ

176883

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 اسمدة، سماد طبيعي
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

21/03/2021

اسم طالب التسجيل:

ووتشو اويسيز كيميكالز كو ،.ليمتد.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الصين
شركة اجنبية

21/03/2021
WUZHOU OASIS
CHEMICALS CO., LTD.

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Applicant Name:
Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Room 2702, 2704,

2705, Unit
روم  ،2705 ،2704 ،2702يونيت  ،5نو.
5, No. 30, Xinxing Third Road,
 ،30شينشينغ ثيرد رود ،ووتشو ،قوانغشي
Wuzhou, Guangxi Zhuang
تشوانغ اوتونوموس ريجون ،الصين
Autonomous Region, 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
176986
2
2
176986

معاجين [حبر] للطابعات ،حبر الطباعة ،تربنتين [مرقق/مخفف
دهانات] ،طالءات الخشب [دهانات] ،مرققات/مخففات
الدهانات ،الزيوت المضادة للصدأ ،قلفونية (صمغ/رانتج
الصنوبر) ،صمغ مصطكاوي [راتنج طبيعي] ،راتنجات طبيعية
الخام.

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Printers' pastes [ink]; printing ink; turpentine
;][thinner for paints]; wood coatings [paints
;thinners for paints; anti-rust oils; colophony
mastic [natural resin]; natural resins, raw.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

03/08/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة الكيماويات الصديقة التجارية ذ.م.م
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

03/08/2021

Date of

friendly chemicals industr
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

عمان-ام اذينة -شارع الملك فيصل بن عبد
العزيز بناية 14

amman/king faisal bin
abdelaziz str. um othyna

 11831 - 520عمان-ام اذينة -شارع الملك
فيصل بن عبد العزيز بناية 14

520- 11831 amman/king faisal
bin abdelaziz str. um othyna

176897

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الدهانات واالصباغ

_______________________________________ا
لتنازل :مالحظة  :إن تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها
الحق المطلق بإستعمال (جلوبال) بمعزل عن العالمة

2

2

Class

176897

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

pains and dyes

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

12

تاريخ ايداع الطلب :

21/11/2019

اسم طالب التسجيل:

يزن عمر رجب حمد هللا
االردن
مؤسسة فردية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

21/11/2019

Date of

Yazan Omar R. Hamdallah
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

عمان -االردن -الرابية

amman -jordan rabyah

 11512 -0024عمان -االردن -الرابية
176730

الصنف

0024- 11512 amman -jordan
rabyah
3

3

Class

176730

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Goods/Services

مواد تجميل  ,منظفات

cosmatics detergents
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تاريخ ايداع الطلب :

30/09/2020

اسم طالب التسجيل:

ستندرز اس أي أيه
التفيا
مؤسسة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

176904

Applicant N ame:

STENDERS, SIA
: Latvia

موكوساالس ستريت  ،63ريغا أل في-
1004ـ التفيا
اليافي للملكية
17039عمان

30/09/2020

الصنف

3

Nationality

FOUNDATION

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

AlYafi for Intellectual Property
P.O.Box11195- 17039 Amman

Applicant for
Correspondence

Mukusalas Street 63, Riga LV1004, Latvia

الفكرية ص.ب- 11195

Date of

3

Class

176904

Trademark

STENDERS
من اجل البضائع/الخدمات التالية

صابون ،مستحضرات العناية التجميلية ،مستحضرات العناية
بالجسد ،زيوت عطرية ،زيوت ألغراض التجميل ،زيوت
للتدليك عدا المستخدم للغايات الطبية ،مستحضرات تجميل
لإلستحمام ،أمالح إستحمام ليست لغايات طبية ،شامبو

Goods/Services

;Soaps; beauty care and body care preparations
essential oils; oils for cosmetic purposes, massage
oils not for medical purposes; cosmetic
preparations for baths, bath salts not for medical
purposes; shampoos.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

03/11/2020

Applicant Name:

Amka Products (Proprietary)
Limited
: South Africa
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

03/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

امكا برودكتس (بروبرياتوري) ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جنوب افريقيا
شركة اجنبية

14 Ellman Street,
، سندرالندريدج، المان ستريت14
Sunderlandridge, Centurion,
 جمهورية جنوب، جوتنج0157 ،سنتوريون
0157, Gauteng, Republic of
أفريقيا
South Africa
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
176921
3
3
176921

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

CLERE
Goods/Services

.Non-medicated soaps, lotions, creams,
moisturisers namely body Moisturisers, skin
moisturisers, facial moisturisers, hair moisturisers,
non-medicated moisturises, cosmetic moisturisers,
after-sun moisturisers, petroleum jelly, glycerine,
bath and shower gels, deodorants, anti-perspirants
all for human use

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الصابون والغسوالت (لوشن) والكريمات والمرطبات وبالتحديد
مرطبات الجسم ومرطبات البشرة ومرطبات الوجه ومرطبات
الشعر ومرطبات غير طبية ومرطبات التجميل ومرطبات ما بعد
)التعرض للشمس والهالم النفطي والغليسيرين وجل (هالم
االستحمام والدش ومزيالت العرق ومضادات التعرق غير
.الطبية وكلها لالستخدام البشري
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تاريخ ايداع الطلب :

28/01/2021

اسم طالب التسجيل:

فونتانا ش م ح
االمارات العربية المتحدة
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

FONTANA FZCO
: United Arab Emirates
Foreign Company

Applicant Name:

Dubai, Jebel Ali, JAFZA
دبي ,جبل علي ,مبنى جافزا رقم  4مكتب
Building No. 4 office 109,
رقم  ،109اإلمارات العربية المتحدة
UAE
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
Property p.o.box921100- 11192
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية
tag org building no. 104, mecca
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
street, p.o.box 921100 amman
عمان  11192االردن
11192, jordan
Class
الصنف
176928
3
3
176928

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

GLEMO
من اجل البضائع/الخدمات التالية

معجون غسل اليدين ،مسحوق (بودرة) الشامبو ،شامبو ،دهون (مرهم)
الشامبو ،منعم (ملطف) الشعر ،حليب غسل الوجه ،غسول (لوشن)
االستحمام ،ملح االستحمام ،مسحوق (بودرة) التنظيف ،صابون اللوز،
نشا ألغراض الغسيل ،الصابون ،صابون النسيج ليصبح ناصع اللون،
صابون الحالقة ،مستحضرات تبييض الغسيل ،غسول (لوشن) الشعر،
مستحضرات نقع الغسيل ،حليب التنظيف لغايات الزينة ،مستحضرات
غسل المالبس ،الشامبو  ،صابون لتعرق األقدام ،صابون إلزالة
الروائح الكريهة ،قطع من صابون الزينة ،الصابون المضاد للتعرق،
أمالح االستحمام لغير االستخدامات الطبية ،مستحضرات التنظيف
الجاف ،الشامبو الجاف ،ملطفات الشعر ،غسوالت مهبلية للغايات
الشخصية الصحية أو إلزالة الروائح الكريهة ،منظفات المرحاض،
سائل إزالة الزيت ،سائل إزالة البقع ،سائل إزالة بقع الزيت ،منظفات
تنظيف السجاد ،محلول مطهر (منظف) ،مزيالت البقع ،صودا الغسيل
للتنظيف ،مستحضرات مضادة للشواش لألغراض المنزلية،
مستحضرات إزالة األلوان ،سوائل لتنظيف زجاج السيارات األمامي،
مستحضرات لفتح أنابيب الصرف ،كريم مقاوم لتجاعيد البشره ،كريم
تبييض البشرة ،كريم مضاد لحب الشباب ،كريم إزالة بقع البشرة،
مسحوق (بودرة) الحرارة الشائك /مسحوق وقاية من حساسية البشرة،
بودرة (مسحوق) التلك ،سائل الحرارة الشائك /سائل وقاية من حساسية
البش رة ،،منشط الشعر ،بخاخ تثبيت الشعر ،مناديل مبلله لالطفال،
األعواد القطنية لألغرض التجميلية ،مسحات قطنية لألغرض
التجميلية ،أقنعة التجميل ،كريمات تفتيح البشرة ،ملونات الشعر ،أصباغ
للشعر ،مستحضرات تجعيد الشعر ،شمع للشوارب ،أطقم مستلزمات
التجميل ،الصوف القطني ألغراض التجميل ،كريمات التجميل،
مستحضرات إزالة المكياج ،مزيل الشعر ،مستحضرات إزالة الشعر،
شمع مزيل للشعر ،مستحضرات الكوالجين الستخدامات التجميل،
مستحضرات التجميل للعناية بالبشرة ،مستحضرات الحالقة ،حليب
اللوز ألغراض التجميل ،غسول (لوشن) ما بعد الحالقة ،مستحضرات
الوقاية من الشمس ،المناديل المشربة بمستحضرات إزالة المكياج،
مستحضرات التجميل المصنوعة من النباتات ،مستخلصات األعشاب
الستخدامات التجميل ،غسول الفم لغير الغايات الطبية ،منظفات
األسنان ،رذاذ تلطيف رائحة األنفاس ،مزيالت روائح كريهة لإلنسان
أو الحيوان

Goods/Services

Hand-washing paste; Shampoo powder; Shampoo; Shampoo
ointment; Hair softener; Facial washing milk; Bath lotion; Bath
;salt; Detergent powder; Almond soap; Laundry starch; Soap
Soap for brightening textile; Shaving soap; Laundry bleaching
;preparations; Hair lotions; Laundry soaking preparations
;Cleansing milk for toilet purposes; Laundry preparations
Shampoos; Soap for foot perspiration; Deodorant soap; Cakes of
toilet soap; Antiperspirant soap; Bath salts, not for medical
purposes; Dry-cleaning preparations; Dry shampoos; Hair
conditioner; Vaginal washes for personal sanitary or deodorant
purposes; Toilet detergent; Oil-removing liquid; Stain-removing
;liquid; Oil stain-removing liquid; Carpet cleaning detergent
;Cleanser essence; Stain removers; Washing soda, for cleaning
Antistatic preparations for household purposes; Color-removing
preparations; Windscreen cleaning liquids; Unblocking drain
;pipes (Preparations for –); Anti-wrinkle cream; Whitening cream
;Antiacne cream; Macule-removing cream; Prickly-heat powder
Talcum powder; Prickly-heat liquid; Hair tonic; Hair spray; Baby
Wipes; Cotton sticks for cosmetic purposes; Cotton swabs for
cosmetic purposes; Beauty masks; Skin whitening creams; Hair
;colorants; Hair dyes; Hair waving preparations; Moustache wax
Cosmetic kits; Cotton wool for cosmetic purposes; Creams
;(Cosmetic –); Make-up removing preparations; Depilatories
Depilatory preparations; Wax (Depilatory –); collagen
preparations for cosmetic purposes; Skin care (Cosmetic
preparations for –); Shaving preparations; Almond milk for
;cosmetic purposes; After-shave lotions; Sunscreen preparations
;Tissues impregnated with make-up removing preparations
Phytocosmetic preparations; Herbal extracts for cosmetic
;purposes; Mouthwashes, not for medical purposes; Dentifrices
Breath freshening sprays; Deodorants for human beings or for
animals
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تاريخ ايداع الطلب :

02/02/2021

اسم طالب التسجيل:

مامون منصور محمد عتوم

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة

02/02/2021

Date of

Mamoon Mansour
Mohammad Otoum
: Jordan
FOUNDATION

Applicant Name:

 amman 11623 -11623-663عمان -
الجويدة

11623-663- amman 11623
amman - aljowidah

 amman 11623 -11623-663عمان -
الجويدة

11623-663- amman 11623
amman - aljowidah

176848

من اجل البضائع/الخدمات التالية

شامبو حمام زيت مستحضرات العناية بالشعر

الصنف

3

3

Class

176848

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

shampoo Hair mask Hair care products
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

22/02/2021

اسم طالب التسجيل:

سيريريا تيرينزي ايفيلينو إس .آر .إل.
ايطاليا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

22/02/2021

Date of
Applicant Name:

Cereria terenzi evelino s.r.l.
: Italy

Foreign Company

Via dei Faggi n. 101, 47842
فيا دي فاجي إن 47082 ،101 .سان
San Giovanni in Marignano
جيوفاني ان ماريجنانو (آر إن) ،إيطاليا
(RN), 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
176778
3
3
176778

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

TIZIANA TERENZI
من اجل البضائع/الخدمات التالية

الصابون ،المعطرات ،الزيوت العطرية ،مستحضرات التجميل،
غسول (لوشن) الشعر ،منظفات أسنان ،خالصات أثيرية،
منتجات عطرية وبالتحديد الروائح العطرية ،العطور،
مستحضرات تعطير الجو.

Goods/Services

soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair
lotions; dentifrices; ethereal essences; fragrance
products, namely, fragrances; perfumes; air
fragrancing preparations.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

17/03/2021

Applicant Name:

Hamdi Al-Bakri and Partners
: Jordan
General Partnership Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

City-Street:Amman-North
961809- 11196 City-Markashukri Alayoubi Street961809- 11196 CityStreet:Amman-North Markashukri Alayoubi StreetClass
176946
3

17/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

حمدي البكري وشركاه
االردن
تضامن

:اسم طالب التسجيل

 عمان11196 -961809
 عمان11196 -961809

3

الصنف

176946

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ROTANA
Goods/Services

Detergents ,Washing Ironing Materials And Fabric
softeners Sops , Essential Oile , Perfumes, Incense

الخدمات التالية/من اجل البضائع

,مواد غسيل وكي المالبس البخور,انواع الصابون, المنظفات
 العطور, الزيوت العطرية
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تاريخ ايداع الطلب :

21/03/2021

اسم طالب التسجيل:

باسل وهاشم وقاسم الضايع

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
تضامن

21/03/2021

Date of

Basil and Hashem and Qasim
Aldaie
: Jordan
General Partnership Company

Applicant Name:

 11192 -921412عمان

921412- 11192 amman

 11192 -921412عمان
176945

921412- 11192 amman
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة ,كريمات تفتيح البشرة

3

3

Class

176945

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

cosmetic preparations for skin care, skin whitening
creams
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

22/03/2021

Applicant Name:

al razaz for Trade and
Investment
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

moamar m h shahwan
P.O.Box567- 77110 Amman
Khalda Circle
moamar m h shahwan
P.O.Box567- 77110 Amman
Khalda Circle
Class
176889
3

Goods/Services

Air Fresheners preparations . bath cosmetics
preparations .Antiseptic bar soap . Neel for
washing ( Blue dye) . polisher for furniture and
floor . Shampoo. Soap. Fabric softener ( used for
washing ) . Washing preparations . Dishwashing
liquid . Bleach clothes ., Glass cleaner , laxative
for clothes , Perfumed , Bathroom cleaner ,
Kitchen cleaner , Flooring gel , Flooring polisher ,
Lime scale remover , Carpet cleaner , colorful
clothes , Cleaning detergent , Shower gel , Dish
washing liquid soap , Cleaning materials ,
Perfumes , Mattress for clothes , Gel for cleaning
floor , Glass polisher , Freshener for clothes ,
Liquid detergent for clothes , Liquid for cleaning
clothes , Detergent powder , Fabric softener ,
Bathroom cleaner , Washing and bleaching for
washing uses preparations .

22/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

الرذاذ للتجارة واالستثمار

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
 عمان دوار خلدا77110 -567ب.ص
 عمان دوار خلدا77110 -567ب.ص

3

الصنف

176889

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضرات تعطير الجو و مستحضرات تجميلية لإلستحمام و
(الصبغة الزرقاء ) و ملمع لألثاث
صابون مطهر و نيلة للغسيل
ِّ
واألرضيات و شامبو و صابون ومنعمات لألقمشة [تستخدم
مبيض- للغسيل] و مستحضرات غسيل و سائل الجلي و
 منظف- معطر- ملين المالبس- منظف زجاج- المالبس
-  ملمع ارضيات-  جل ارضيات-  منظف مطابخ- حمامات
 مسحوق غسيل-  مالبس ملونة-  منظف سجاد- مزيل | التكلس
،  مواد التنظيف،  صابون سائل للجلي، -  جل استحمام ملمع،  مطري للمالبس وجل لتنظيف االرضيات، العطور
 سائل لتنظيف،  معطر للمالبس منظف سائل للمالبس، زجاج
،  منظف حمامات،  منعم مالبس،  مسحوق غسيل، المالبس
مستحضرات الغسيل والتبييض الستعماالت الغسيل
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تاريخ ايداع الطلب :

12/04/2021

اسم طالب التسجيل:

ميالد حسين باير الشوحه

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية
اربد  ،سوق البخارية  ،شارع الهاشمي

12/04/2021

Date of

Milad Hussein Bayer AlShuha
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

Irbid, Souq Al bukhariya , Al
Hashmi Street

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
177056
3
3
177056

من اجل البضائع/الخدمات التالية

صبغات الشعر  ،ملونات الشعر  ،رشوش الشعر  ،جل تثبيت
الشعر  ،مستحضرات العناية بالشعر  ،مواد التجميل وتحديدا
كريمات الوجه والبشره واليدين  ،لوشن ( غسوالت تجميلية) ،
البودرة  ،مستحضرات تظليل العيون المسكارة  ،احمر الشفاه ،
مزيالت التعرق  ،ملمعات االظافر  ،مزيالت طالء االظافر ،
مزيالت مواد المكياج ،اقالم تكحيل العينين  ،مستحضرات
تبييض البشرة  ،كريمات وغسوالت اسمرار البشرة بالتعرض
للشمس  ،العطور  ،الشامبو  ،بلسم الشعر .

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Hair dyes , hair colorants , hair sprays , hair gel ,
hair care products , cosmetics , namely skin , face
and hair creams , lotions, powder, mascara,
lipsticks, deodorants, nail polishers, nail removers
, make up removers, eye pencils , skin lightening
creams , suntan creams and lotions , perfumes,
shampoo, conditioners .
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

15/04/2021

Applicant Name:

samah moh'd husam Hasan
Ibrahim
: Jordan
FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

15/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

سماح " محمد حسام" حسن ابراهيم

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة
 عمان360052 -11136

11136- 360052 amman

 عمان360052 -11136

11136- 360052 amman
176872

Class

3

Goods/Services

petroleum jelly for cosmetic purposes , oils for
cosmetic purposes , oils for perfumes and scents ,
cosmetic preparations for eyelashes , perfumes ,
air fragrancing preparations , oils for toilet
purposes , massage gels, other than for medical
purposes , vaginal washes for personal sanitary or
deodorant purposes , depilatory preparations , bath
salts, not for medical purposes , phytocosmetic
preparations , mouthwashes, not for medical
purposes , shampoos* , aloe vera preparations for
cosmetic purposes , make-up powder , make-up ,
breath freshening sprays , toiletry preparations* ,
cosmetic dyes , sun-tanning preparations
cosmetics , nail care preparations , cosmetic
preparations for slimming purposes , deodorants
for human beings or for animals , dental bleaching
gels , after-shave lotions , pomades for cosmetic
purposes , cakes of soap , nail polish removers ,
astringents for cosmetic purposes , beauty masks ,

3

الصنف

176872

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

,  زيوت ألغراض التجميل, الهالم البترولي ألغراض التجميل
,  مستحضرات التجميل للرموش, زيوت للعطور والروائح
,  زيوت ألغراض الزينة,  مستحضرات تعطير الجو, العطور
 غسوالت مهبلية, جل التدليك بخالف ما هو لألغراض الطبية
 مستحضرات, للغايات الشخصية الصحية أو إلزالة الروائح
,  لغير الغايات الطبية، أمالح االستحمام, إزالة الشعر
 لغير، غسول الفم, مستحضرات التجميل المصنوعة من النباتات
 مستحضرات الصبار ألغراض,  * الشامبو, الغايات الطبية
 رذاذ تلطيف رائحة,  الماكياج,  مساحيق الماكياج, تجميلية
,  الصبغات التجميلية,  * مستحضرات الزينة, األنفاس
مستحضرات اكتساب اللون األسمر بفعل أشعة الشمس
,  مستحضرات العناية باألظافر, )(مستحضرات تجميل
 مزيالت روائح كريهة, مستحضرات تجميل لغايات التخسيس
 لوشن ما بعد الحالقة,  جل تبييض األسنان, لإلنسان أو الحيوان
 مزيالت طالء,  قطع الصابون,  مراهم ألغراض التجميل,
,  أقنعة التجميل,  القابضات لغايات التجميل, األظافر
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تاريخ ايداع الطلب :

19/04/2021

اسم طالب التسجيل:

الصحيحه لمستلزمات التجميل
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

19/04/2021

Date of

Real Cosmetics Compnay
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

Zahran Street, Hay Om
شارع زهران ،حي ام اذينة الشرقي ،عمارة
Othaineh Al Sharqi , Building
رقم  ،194عمان
No. 194, Amman
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
177044
3
3
177044

من اجل البضائع/الخدمات التالية

العطور  ،مستحضرات العناية بالبشرة وتشمل الكريمات
والغسوالت التجميلية والبودرة والرشوش ،المكياج ،مواد ازالة
المكياج  ،مستحضرات ترطيب البشرة ،مستحضرات تبييض
البشرة  ،الشامبوات  ،صبغات الشعر ،بروتينات الشعر،
مزيالت الروائح الكريهة  ،صابون التجميل ،صبغات التجميل ،
اقنعة التجميل  ،ملمعات االظافر  ،زيوت الغراض تجميلية ،
مستحضرات اسمرار البشرة ( تجميلي).

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Perfumes , skin care products including creams,
lotions , powder, sprays, make-up , make up
removal preparations, skin moisturizing
preparations, Skin whitening products , shampoo,
hair dyes, hair proteins , deodorants, cosmetic
soap, cosmetic dyes, beauty masks, nail glitter ,
 sun-tanningوoils for cosmetic purposes
]preparations [cosmetics
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

27/05/2021

اسم طالب التسجيل:

جيانغشي كانغمي ميديكال & هيلث – كيرز
كو ،.لمتد
الصين
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

رقم  6جكسوان روود ،تشانغشو سيتي،
جيانغشي بروفينس ،الصين

27/05/2021
Jiangxi Kangmei Medical
&Health-cares Co.,Ltd

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Applicant Name:
Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
No.6 Gexuan Road,

Zhangshu
City, Jiangxi Province, China

philadelphia industrial property
مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية
 p.o.box3308- 11181 ammanص.ب 11181 -3308عمان  -االردن -
jordan amman - jordan,
صندوق بريد  - 3308رمز بريدي 11181
po_box: 3308 - postcode:
 11181Class
الصنف
176869
3
3
176869

الصابون؛ مستحضرات اغتسال ألغراض صحية شخصية أو
إلزالة الروائح الكريهة (مواد تواليت)؛ لبادات ،انسجة او
ماسحات تنظيف مبللة مسبقا او مشبعة؛ مستحضرات غسل
المالبس؛ مناديل تجميل مبللة مسبقا؛ زيوت عطرية؛ أقنعة
التجميل؛ مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة؛ جل التدليك
بخالف ما هو لألغراض الطبية؛ أوراق الورود المجففة (روائح
عطرة)؛ مستحضرات التجميل وبالتحديد معطرات البشرة
واللوشن و الكريمات الليلية؛ مستحضرات لالستحمام ،لغير
الغايات الطبية وبالتحديد غسول الجسم؛ المطهرات لغايات
النظافة الشخصية غير الطبية؛ مزيالت البقع؛ مزيالت الروائح
الكريهة لالستخدام الشخصي (عطر).

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Soap; douching preparations for personal sanitary
or deodorant purposes [toiletries];pre-moistened or
;impregnated cleansing pads, tissues or wipes
laundry preparations; pre-moistened cosmetic
tissues; essential oils; beauty masks; cosmetic
preparations for skin care; massage gels, other
;]than for medical purposes; potpourris [fragrances
cosmetics namely, skin fresheners, lotions, night
creams; bath preparations, not for medical
purposes, namely body wash; cleansers for
intimate personal hygiene purposes, nonmedicated; stain removers; deodorants for personal
use [perfumery].
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

30/05/2021

اسم طالب التسجيل:

فلين هيلث غروب إس.إيه
لوكسيمبورغ
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 29رو هنري كوش  4354إيش سوغ -
الزيت لوسمبورغ

30/05/2021

Date of

Feln Health Group S.A
: Luxembourg
Foreign Company

Applicant Name:

29 rue Henri Koch 4354 Esch
sur -Alzette LUXEMBOURG

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
177036
3
3
177036

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

FLAMINAL
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات تجميل؛ مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة؛
صابون؛ مواد عطرية؛ زيوت عطرية؛ كريمات الشمس؛
مستحضرات الوقاية من الشمس؛ كريمات جلدية غير طبية.

Goods/Services

;Cosmetics; cosmetic preparations for skin care
;soaps; perfumery; essential oils; sun creams
sunscreen preparations; non-medicated
dermatological creams
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تاريخ ايداع الطلب :

30/05/2021

اسم طالب التسجيل:

فلين هيلث غروب إس.إيه.
لوكسيمبورغ
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،29رو هينري كوش 4354 ،إيش-سوغ-
ألزيت ،لوكسمبورغ

30/05/2021

Date of

Flen Health Group S.A.
: Luxembourg
Foreign Company

Applicant Name:

29, rue Henri Koch, 4354 Eschsur-Alzette, LUXEMBOURG

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
177034
3
3
177034

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

FLAMIGEL
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات تجميل مستحضرات تجميل للعناية بالبشره صابون
مواد عطرية زيوت عطرية كريمات الشمس مستحضرات
الوقاية من الشمس كريمات جلدية غير طبية

Goods/Services

Cosmetics cosmetic preparations for skin care
soaps perfumery essential oils sun creams
sunscreen preparations non -medicated
dermatological creams
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

08/06/2021

اسم طالب التسجيل:

اكرام عبد الرحمن محمود عسال

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية
 11190 -420الزرقاء  -جريبا

176823

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات تجميل (كريمات الشعر ,بلسم الشعر,جل
الشعر,كريمات تجميليه,كريمات لتبييض البشره.زيوت مركزة
طبيعيه)

ekram abed al rahman
mahmoud asal
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

420- 11190 zarqa - jreba

 11190 -420الزرقاء  -جريبا
الصنف

08/06/2021

Date of

420- 11190 zarqa - jreba
3

3

Class

176823

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Cosmetics (hair creams, hair conditioners, hair
gels, cosmetic creams, skin whitening creams,
)natural concentrated oils
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

22/06/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة اوترا للتجارة واالستيراد

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

22/06/2021

Date of

Otra Trading and importing
company
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

 1116 -1920عمان  -االردن

1920- 1116 amman

 1116 -1920عمان  -االردن
176880

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات العناية بالبشرة مستحضرات العناية الشخصية
لوشن مرطبات للوجه؛ غسول مكياج عطور كولونيا

1920- 1116 amman
3

3

Class

176880

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

skin care products, personal care products, face
moisturizers lotion, lotion, make-up, perfumes,
cologne
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: تاريخ ايدا ع الطلب

Unilever Global IP Limted
: United Kingdom
Foreign Company

يونيليفر جلوبال أي بي لمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

port sunlight , wirral ,
merseyside, united kingdom

،ميرسيسايد، ويرال، بورت صناليت

philadelphia industrial
property p.o.box3308- 11181
amman - jordan amman jordan, po_box: 3308 postcode: 11181 Class
176902
3

مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية
-  االردن-  عمان11181 -3308ب.ص
11181  رمز بريدي- 3308 صندوق بريد

23/06/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

23/06/2021

Date of

Goods/Services

Soaps; perfumery, toilet water, aftershave,
cologne; essential oils; deodorants and
antiperspirants; preparations for the care of the
scalp and hair; shampoos and conditioners; hair
colourants; hair styling products; toothpaste;
mouthwash, not for medical use; preparations for
the care of the mouth and teeth; non-medicated
toilet preparations; bath and shower preparations;
skin care preparations; oils, creams and lotions for
the skin; shaving preparations; pre-shave and
aftershave preparations; depilatory preparations;
sun-tanning and sun protection preparations;
cosmetics; make-up and make-up removing
preparations; petroleum jelly; lip care
preparations; talcum powder; cotton wool, cotton
sticks; cosmetic pads, tissues or wipes; premoistened or impregnated cleansing pads, tissues
or wipes; beauty masks, facial packs.
________________________________________
Disclaimer : notice : the registration of this trade
mark dose not give owners the exclusive right to
use (body) separately from the mark

3

الصنف

176902

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 مستحضرات ما بعد, ماء الزينة المعطر،الصابون؛ العطور
 الكولونيا؛ زيوت عطرية؛ مزيالت الروائح الكريهة,الحالقة
ومضادات التعرق؛ مستحضرات للعناية بفروة الرأس و الشعر؛
الشامبو وملطفات الشعر؛ ملونات الشعر؛ منتجات لتصفيف
 ليس لالستعمال الطبي؛،الشعر؛ معجون االسنان؛ غسول الفم
مستحضرات للعناية بالفم واالسنان؛ مستحضرات التواليت غير
الطبية؛ مستحضرات الدش واالستحمام؛ مستحضرات العناية
 كريمات و غسوالت (لوشن) للبشرة؛،بالبشرة؛ زيوت
مستحضرات للحالقة؛ مستحضرات ما قبل و ما بعد الحالقة؛
مستحضرات إزالة الشعر؛ مستحضرات التسمير بالشمس
والحماية من الشمس؛ مستحضرات التجميل؛ مستحضرات
المكياج و إزالة المكياج؛ هالم بترولي؛ مستحضر العناية
 أعواد قطن؛ لبادات،بالشفاه؛ مسحوق التالك؛ غزل قطني
، مناديل، المناديل أو المناديل الماسحة التجميلية؛ لبادات،تجميلية
أو ماسحات للتنظيف مشربة أو مرطبة مسبقاً؛ أقنعة التجميل؛
.معاجين تجميل للوجه
_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
) بمعزل عن العالمةbody ( باستعمال
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

15/08/2021

اسم طالب التسجيل:

منار حسام الدين عبد هللا ابو حماد

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية

15/08/2021

Date of

manar husam al deen abdallah
abu hamad
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

عمان  -ش الملكة رانيا العبد هللا

amman

 11953 -420عمان  -ش الملكة رانيا العبد
هللا
177087

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحصر تجميليه لالستحمام ,مستحضرات تجميليه للجسم
والقدم.مستحضرات ازالة الشعر غسوالت لوشن الغراض
التجميل مستحضرات ازالة المكياج,امالح استحمام ليست لغايات
طبية مستحضر أت تجميليه لالستحمام

420- 11953 amman
3

3

Class

177087

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Bath cosmetics, boay and root Cosmetics,
Cosmetics, louons Tor cosmeuc puiposes
Make-up removal products, bath salts not for
medical purposes, cosmetics for bathing

31

تاريخ ايداع الطلب :

17/08/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة سالمة غريب
االردن
تضامن

جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

17/08/2021

Date of

salameh & gharib co
: Jordan
General Partnership Company

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career

عنوان طالب التسجيل

 11732 -654عمان -ناعور  -حي
المصدار

654- 11732 amman - naur

Applicant Address

عنوان التبليغ

 11732 -654عمان -ناعور  -حي
المصدار

654- 11732 amman - naur

Applicant for
Correspondence

رقم العالمة التجارية

176849

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية و العناية بالبشرة و
الشعر و الصابون والمنظفات و مساحيق الغسيل و(لمعقصات
والعطور

3

3

Class

176849

Trademark

Goods/Services

COSMETICS, ,PERSONAL CARE
PRODUCTS,HAIR& SKIN CARE PRODUCTS ,
,BEAUTY SOAP ,DETERGENT , PERFUMES.

32

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

17/08/2021

Applicant Name:

rakan mohammad saed al
hadad
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

17/08/2021

: تاريخ ايداع الطلب

راكان محمد سعد الحداد

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

2429- 11512 amman

 عمان11512 -2429

2429- 11512 amman

 عمان11512 -2429

176903

Class

3

Goods/Services

Skin care products, personal care products, face
moisturizers lotion, lotion, make-up, perfumes,
cologne, glass, carpet and car cleaners, perfume,
gel, dishwashing liquid, washing liquid

3

الصنف

176903

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضرات العناية بالبشرة مستحضرات العناية الشخصية
لوشن مرطبات للوجه؛ غسول مكياج عطور كولونيا منظفات
 سائل غسيل.الزجاج والسجاد والسيارات عطور جل سائل جلي
ْ.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

06/09/2021

Applicant Name:

Orjowan makeup trade
company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

3

Goods/Services

Hair cosmetics, hair care products, skin care
products, nails, legs, hands, eyelashes and
eyebrows, shampoo, face serum, scrub for face |
and body, hair mask, serum for eyebrows and
eyelashes, skin - whitening sia moisturizing
creams, soap, body and body perfumes, ferments,
hair mask and care products with hair es oducts
with hair

أرجوان لتجارة المكياج

:اسم طالب التسجيل

 وسط البلد-  عمان11196 -19201
 وسط البلد-  عمان11196 -19201

19201- 11196 Amman Downtown
Class

: تاريخ ايداع الطلب

االردن
م.م.ذ

19201- 11196 Amman Downtown

177058

06/09/2021

3

الصنف

177058

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

زيوت الشعر مستحضرات التجميل مستحضرات العنايه بالشعر
والبشره واالظافر واالرجل وااليادي والرموش
شامبو سيروم للوجه السنفره للوجه والجسم قناع.والحواجب
الشعر سيروم للحواجب والرموش كريمات تفتيح وترطيب
البشره صابون عطور الجسم والجسم مخمريات قناع للشعر و
مستحضرات العناية بالشعر

34

تاريخ ايداع الطلب :

08/09/2021

اسم طالب التسجيل:

محمد خالد ضوقان الخضير

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

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية

08/09/2021

Date of

MOHAMMAD KHALED
DOUKAN ALKHDAIR
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

المفرق  /شارع االردن

Mafraq\ Jordan Street

ص.ب 25110 -242عمان -الرمثا

P.O.Box242- 25110 irbed/ al

ramtha
رقم العالمة التجارية

176877

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

عطور ،عطريات للعطور .عطور الجسم مستحضرات معطرة
للعناية بالجسم ؛ عطور لألغراض المنزلية .العطور والمواد
العطرية .عطور لالستخدام الشخصي .الزيوت األساسية كروائح
ألغراض الغسيل ؛ مستحضرات ترطيب الشعر كريم الشعر؛
مستحضرات التجميل للعناية بالشعر .كريمات التجميل مصل
الجمال مستحضرات العناية بالجمال كريمات تجميل الوجه
والجسم .مستحضرات العناية بالجسم والجمال لالستخدام
التجميلي ؛ مجموعات مستحضرات التجميل أقالم التجميل
مسحوق مستحضرات التجميل مستحضرات التجميل للحواجب.
مستحضرات التجميل للرموش .صناعة العطور لمستحضرات
التجميل .مستحضرات تجميل الشفاه مستحضرات االستحمام
ألغراض التجميل .زيوت االستحمام لالستخدام في مستحضرات
التجميل .مستحضرات التجميل للعناية بالجمال .كريم للجسم
الغراض تجميلية

3

3

Class

176877

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Fragrances; aromatics for fragrances; body
;fragrances; fragranced body care preparations
fragrances for household purposes; fragrances and
perfumery; fragrances for personal use; essential
oils as fragrances for laundry purposes; hair
conditioners; hair cream; cosmetic hair care
;preparations; beauty creams; beauty serums
beauty care preparations; face and body beauty
creams; body and beauty care preparations for
;cosmetic use; cosmetic kits; cosmetic pencils
;cosmetic powder; cosmetics for eyebrows
;cosmetics for eyelashes; perfumery for cosmetics
;lip cosmetics; bath lotions for cosmetic purposes
;bath oils for cosmetic use; beauty care cosmetics
body cream for cosmetic purposes.
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تاريخ ايداع الطلب :

08/09/2021

اسم طالب التسجيل:

محمد خالد ضوقان الخضير

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

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية

08/09/2021

Date of

MOHAMMAD KHALED
DOUKAN ALKHDAIR
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

المفرق  /شارع االردن

Mafraq\ Jordan Street

ص.ب 25110 -242عمان -الرمثا

P.O.Box242- 25110 irbed/ al

ramtha
رقم العالمة التجارية

176876

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

عطور ،عطريات للعطور .عطور الجسم مستحضرات معطرة
للعناية بالجسم ؛ عطور لألغراض المنزلية .العطور والمواد
العطرية .عطور لالستخدام الشخصي .الزيوت األساسية كروائح
ألغراض الغسيل ؛ مستحضرات ترطيب الشعر كريم الشعر؛
مستحضرات التجميل للعناية بالشعر .كريمات التجميل مصل
الجمال مستحضرات العناية بالجمال كريمات تجميل الوجه
والجسم .مستحضرات العناية بالجسم والجمال لالستخدام
التجميلي ؛ مجموعات مستحضرات التجميل أقالم التجميل
مسحوق مستحضرات التجميل مستحضرات التجميل للحواجب.
مستحضرات التجميل للرموش .صناعة العطور لمستحضرات
التجميل .مستحضرات تجميل الشفاه مستحضرات االستحمام
ألغراض التجميل .زيوت االستحمام لالستخدام في مستحضرات
التجميل .مستحضرات التجميل للعناية بالجمال .كريم للجسم
الغراض تجميلية

3

3

Class

176876

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Fragrances; aromatics for fragrances; body
;fragrances; fragranced body care preparations
fragrances for household purposes; fragrances and
perfumery; fragrances for personal use; essential
oils as fragrances for laundry purposes; hair
conditioners; hair cream; cosmetic hair care
;preparations; beauty creams; beauty serums
beauty care preparations; face and body beauty
creams; body and beauty care preparations for
;cosmetic use; cosmetic kits; cosmetic pencils
;cosmetic powder; cosmetics for eyebrows
;cosmetics for eyelashes; perfumery for cosmetics
;lip cosmetics; bath lotions for cosmetic purposes
;bath oils for cosmetic use; beauty care cosmetics
body cream for cosmetic purposes.

36

تاريخ ايداع الطلب :

08/09/2021

اسم طالب التسجيل:

محمد خالد ضوقان الخضير

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

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية

08/09/2021

Date of

MOHAMMAD KHALED
DOUKAN ALKHDAIR
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

المفرق  /شارع االردن

Mafraq\ Jordan Street

ص.ب 25110 -242عمان -الرمثا

عنوان التبليغ

P.O.Box242- 25110 irbed/ al

ramtha
رقم العالمة التجارية

176878

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

عطور ،عطريات للعطور .عطور الجسم مستحضرات معطرة
للعناية بالجسم ؛ عطور لألغراض المنزلية .العطور والمواد
العطرية .عطور لالستخدام الشخصي .الزيوت األساسية كروائح
ألغراض الغسيل ؛ مستحضرات ترطيب الشعر كريم الشعر؛
مستحضرات التجميل للعناية بالشعر .كريمات التجميل مصل
الجمال مستحضرات العناية بالجمال كريمات تجميل الوجه
والجسم .مستحضرات العناية بالجسم والجمال لالستخدام
التجميلي ؛ مجموعات مستحضرات التجميل أقالم التجميل
مسحوق مستحضرات التجميل مستحضرات التجميل للحواجب.
مستحضرات التجميل للرموش .صناعة العطور لمستحضرات
التجميل .مستحضرات تجميل الشفاه مستحضرات االستحمام
ألغراض التجميل .زيوت االستحمام لالستخدام في مستحضرات
التجميل .مستحضرات التجميل للعناية بالجمال .كريم للجسم
الغراض تجميلية

3

3

Class

176878

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Fragrances; aromatics for fragrances; body
;fragrances; fragranced body care preparations
fragrances for household purposes; fragrances and
perfumery; fragrances for personal use; essential
oils as fragrances for laundry purposes; hair
conditioners; hair cream; cosmetic hair care
;preparations; beauty creams; beauty serums
beauty care preparations; face and body beauty
creams; body and beauty care preparations for
;cosmetic use; cosmetic kits; cosmetic pencils
;cosmetic powder; cosmetics for eyebrows
;cosmetics for eyelashes; perfumery for cosmetics
;lip cosmetics; bath lotions for cosmetic purposes
;bath oils for cosmetic use; beauty care cosmetics
body cream for cosmetic purposes.
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تاريخ ايداع الطلب :

08/09/2021

اسم طالب التسجيل:

محمد خالد ضوقان الخضير

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

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية

08/09/2021

Date of

MOHAMMAD KHALED
DOUKAN ALKHDAIR
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

المفرق  /شارع االردن

Mafraq\ Jordan Street

ص.ب 25110 -242عمان -الرمثا

P.O.Box242- 25110 irbed/ al

ramtha
رقم العالمة التجارية

176853

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

عطور ،عطريات للعطور .عطور الجسم مستحضرات معطرة
للعناية بالجسم ؛ عطور لألغراض المنزلية .العطور والمواد
العطرية .عطور لالستخدام الشخصي .الزيوت األساسية كروائح
ألغراض الغسيل ؛ مستحضرات ترطيب الشعر كريم الشعر؛
مستحضرات التجميل للعناية بالشعر .كريمات التجميل مصل
الجمال مستحضرات العناية بالجمال كريمات تجميل الوجه
والجسم .مستحضرات العناية بالجسم والجمال لالستخدام
التجميلي ؛ مجموعات مستحضرات التجميل أقالم التجميل
مسحوق مستحضرات التجميل مستحضرات التجميل للحواجب.
مستحضرات التجميل للرموش .صناعة العطور لمستحضرات
التجميل .مستحضرات تجميل الشفاه مستحضرات االستحمام
ألغراض التجميل .زيوت االستحمام لالستخدام في مستحضرات
التجميل .مستحضرات التجميل للعناية بالجمال .كريم للجسم
الغراض تجميلية

3

3

Class

176853

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Fragrances; aromatics for fragrances; body
;fragrances; fragranced body care preparations
fragrances for household purposes; fragrances and
perfumery; fragrances for personal use; essential
oils as fragrances for laundry purposes; hair
conditioners; hair cream; cosmetic hair care
;preparations; beauty creams; beauty serums
beauty care preparations; face and body beauty
creams; body and beauty care preparations for
;cosmetic use; cosmetic kits; cosmetic pencils
;cosmetic powder; cosmetics for eyebrows
;cosmetics for eyelashes; perfumery for cosmetics
;lip cosmetics; bath lotions for cosmetic purposes
;bath oils for cosmetic use; beauty care cosmetics
body cream for cosmetic purposes.

38

تاريخ ايداع الطلب :

08/09/2021

اسم طالب التسجيل:

محمد خالد ضوقان الخضير

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

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية

08/09/2021

Date of

MOHAMMAD KHALED
DOUKAN ALKHDAIR
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

المفرق  /شارع االردن

Mafraq\ Jordan Street

ص.ب 25110 -242عمان -الرمثا

P.O.Box242- 25110 irbed/ al

ramtha
رقم العالمة التجارية

176852

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

عطور ،عطريات للعطور .عطور الجسم مستحضرات معطرة
للعناية بالجسم ؛ عطور لألغراض المنزلية .العطور والمواد
العطرية .عطور لالستخدام الشخصي .الزيوت األساسية كروائح
ألغراض الغسيل ؛ مستحضرات ترطيب الشعر كريم الشعر؛
مستحضرات التجميل للعناية بالشعر .كريمات التجميل مصل
الجمال مستحضرات العناية بالجمال كريمات تجميل الوجه
والجسم .مستحضرات العناية بالجسم والجمال لالستخدام
التجميلي ؛ مجموعات مستحضرات التجميل أقالم التجميل
مسحوق مستحضرات التجميل مستحضرات التجميل للحواجب.
مستحضرات التجميل للرموش .صناعة العطور لمستحضرات
التجميل .مستحضرات تجميل الشفاه مستحضرات االستحمام
ألغراض التجميل .زيوت االستحمام لالستخدام في مستحضرات
التجميل .مستحضرات التجميل للعناية بالجمال .كريم للجسم
الغراض تجميلية

3

3

Class

176852

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Fragrances; aromatics for fragrances; body
;fragrances; fragranced body care preparations
fragrances for household purposes; fragrances and
perfumery; fragrances for personal use; essential
oils as fragrances for laundry purposes; hair
conditioners; hair cream; cosmetic hair care
;preparations; beauty creams; beauty serums
beauty care preparations; face and body beauty
creams; body and beauty care preparations for
;cosmetic use; cosmetic kits; cosmetic pencils
;cosmetic powder; cosmetics for eyebrows
;cosmetics for eyelashes; perfumery for cosmetics
;lip cosmetics; bath lotions for cosmetic purposes
;bath oils for cosmetic use; beauty care cosmetics
body cream for cosmetic purposes.
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تاريخ ايداع الطلب :

08/09/2021

اسم طالب التسجيل:

محمد خالد ضوقان الخضير

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

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية

08/09/2021

Date of

MOHAMMAD KHALED
DOUKAN ALKHDAIR
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

المفرق  /شارع االردن

Mafraq\ Jordan Street

ص.ب 25110 -242عمان -الرمثا

P.O.Box242- 25110 irbed/ al

ramtha
رقم العالمة التجارية

176855

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

عطور ،عطريات للعطور .عطور الجسم مستحضرات معطرة
للعناية بالجسم ؛ عطور لألغراض المنزلية .العطور والمواد
العطرية .عطور لالستخدام الشخصي .الزيوت األساسية كروائح
ألغراض الغسيل ؛ مستحضرات ترطيب الشعر كريم الشعر؛
مستحضرات التجميل للعناية بالشعر .كريمات التجميل مصل
الجمال مستحضرات العناية بالجمال كريمات تجميل الوجه
والجسم .مستحضرات العناية بالجسم والجمال لالستخدام
التجميلي ؛ مجموعات مستحضرات التجميل أقالم التجميل
م سحوق مستحضرات التجميل مستحضرات التجميل للحواجب.
مستحضرات التجميل للرموش .صناعة العطور لمستحضرات
التجميل .مستحضرات تجميل الشفاه مستحضرات االستحمام
ألغراض التجميل .زيوت االستحمام لالستخدام في مستحضرات
التجميل .مستحضرات التجميل للعناية بالجمال .كريم للجسم
الغراض تجميلية

3

3

Class

176855

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Fragrances; aromatics for fragrances; body
;fragrances; fragranced body care preparations
fragrances for household purposes; fragrances and
perfumery; fragrances for personal use; essential
oils as fragrances for laundry purposes; hair
conditioners; hair cream; cosmetic hair care
;preparations; beauty creams; beauty serums
beauty care preparations; face and body beauty
creams; body and beauty care preparations for
;cosmetic use; cosmetic kits; cosmetic pencils
;cosmetic powder; cosmetics for eyebrows
;cosmetics for eyelashes; perfumery for cosmetics
;lip cosmetics; bath lotions for cosmetic purposes
;bath oils for cosmetic use; beauty care cosmetics
body cream for cosmetic purposes.

40

تاريخ ايداع الطلب :

08/09/2021

اسم طالب التسجيل:

محمد خالد ضوقان الخضير

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

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية

08/09/2021

Date of

MOHAMMAD KHALED
DOUKAN ALKHDAIR
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

المفرق  /شارع االردن

Mafraq\ Jordan Street

ص.ب 25110 -242عمان -الرمثا

P.O.Box242- 25110 irbed/ al

ramtha
رقم العالمة التجارية

176859

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

عطور ،عطريات للعطور .عطور الجسم مستحضرات معطرة
للعناية بالجسم ؛ عطور لألغراض المنزلية .العطور والمواد
العطرية .عطور لالستخدام الشخصي .الزيوت األساسية كروائح
ألغراض الغسيل ؛ مستحضرات ترطيب الشعر كريم الشعر؛
مستحضرات التجميل للعناية بالشعر .كريمات التجميل مصل
الجمال مستحضرات العناية بالجمال كريمات تجميل الوجه
والجسم .مستحضرات العناية بالجسم والجمال لالستخدام
التجميلي ؛ مجموعات مستحضرات التجميل أقالم التجميل
مسحوق مستحضرات التجميل مستحضرات التجميل للحواجب.
مستحضرات التجميل للرموش .صناعة العطور لمستحضرات
التجميل .مستحضرات تجميل الشفاه مستحضرات االستحمام
ألغراض التجميل .زيوت االستحمام لالستخدام في مستحضرات
التجميل .مستحضرات التجميل للعناية بالجمال .كريم للجسم
الغراض تجميلية

3

3

Class

176859

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Fragrances; aromatics for fragrances; body
;fragrances; fragranced body care preparations
fragrances for household purposes; fragrances and
perfumery; fragrances for personal use; essential
oils as fragrances for laundry purposes; hair
conditioners; hair cream; cosmetic hair care
;preparations; beauty creams; beauty serums
beauty care preparations; face and body beauty
creams; body and beauty care preparations for
;cosmetic use; cosmetic kits; cosmetic pencils
;cosmetic powder; cosmetics for eyebrows
;cosmetics for eyelashes; perfumery for cosmetics
;lip cosmetics; bath lotions for cosmetic purposes
;bath oils for cosmetic use; beauty care cosmetics
body cream for cosmetic purposes.

41

تاريخ ايداع الطلب :

08/09/2021

اسم طالب التسجيل:

محمد خالد ضوقان الخضير

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

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية

08/09/2021

Date of

MOHAMMAD KHALED
DOUKAN ALKHDAIR
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

المفرق  /شارع االردن

Mafraq\ Jordan Street

ص.ب 25110 -242عمان -الرمثا

P.O.Box242- 25110 irbed/ al

ramtha
رقم العالمة التجارية

176860

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

عطور ،عطريات للعطور .عطور الجسم مستحضرات معطرة
للعناية بالجسم ؛ عطور لألغراض المنزلية .العطور والمواد
العطرية .عطور لالستخدام الشخصي .الزيوت األساسية كروائح
ألغراض الغسيل ؛ مستحضرات ترطيب الشعر كريم الشعر؛
مستحضرات التجميل للعناية بالشعر .كريمات التجميل مصل
الجمال مستحضرات العناية بالجمال كريمات تجميل الوجه
والجسم .مستحضرات العناية بالجسم والجمال لالستخدام
التجميلي ؛ مجموعات مستحضرات التجميل أقالم التجميل
مسحوق مستحضرات التجميل مستحضرات التجميل للحواجب.
مستحضرات التجميل للرموش .صناعة العطور لمستحضرات
التجميل .مستحضرات تجميل الشفاه مستحضرات االستحمام
ألغراض التجميل .زيوت االستحمام لالستخدام في مستحضرات
التجميل .مستحضرات التجميل للعناية بالجمال .كريم للجسم
الغراض تجميلية

3

3

Class

176860

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Fragrances; aromatics for fragrances; body
;fragrances; fragranced body care preparations
fragrances for household purposes; fragrances and
perfumery; fragrances for personal use; essential
oils as fragrances for laundry purposes; hair
conditioners; hair cream; cosmetic hair care
;preparations; beauty creams; beauty serums
beauty care preparations; face and body beauty
creams; body and beauty care preparations for
;cosmetic use; cosmetic kits; cosmetic pencils
;cosmetic powder; cosmetics for eyebrows
;cosmetics for eyelashes; perfumery for cosmetics
;lip cosmetics; bath lotions for cosmetic purposes
;bath oils for cosmetic use; beauty care cosmetics
body cream for cosmetic purposes.

42

تاريخ ايداع الطلب :

08/09/2021

اسم طالب التسجيل:

محمد خالد ضوقان الخضير

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

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية

08/09/2021

Date of

MOHAMMAD KHALED
DOUKAN ALKHDAIR
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

المفرق  /شارع االردن

Mafraq\ Jordan Street

ص.ب 25110 -242عمان -الرمثا

P.O.Box242- 25110 irbed/ al

ramtha
رقم العالمة التجارية

176863

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

عطور ،عطريات للعطور .عطور الجسم مستحضرات معطرة
للعناية بالجسم ؛ عطور لألغراض المنزلية .العطور والمواد
العطرية .عطور لالستخدام الشخصي .الزيوت األساسية كروائح
ألغراض الغسيل ؛ مستحضرات ترطيب الشعر كريم الشعر؛
مستحضرات التجميل للعناية بالشعر .كريمات التجميل مصل
الجمال مستحضرات العناية بالجمال كريمات تجميل الوجه
والجسم .مستحضرات العناية بالجسم والجمال لالستخدام
التجميلي ؛ مجموعات مستحضرات التجميل أقالم التجميل
مسحوق مستحضرات التجميل مستحضرات التجميل للحواجب.
مستحضرات التجميل للرموش .صناعة العطور لمستحضرات
التجميل .مستحضرات تجميل الشفاه مستحضرات االستحمام
ألغراض التجميل .زيوت االستحمام لالستخدام في مستحضرات
التجميل .مستحضرات التجميل للعناية بالجمال .كريم للجسم
الغراض تجميلية

3

3

Class

176863

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Fragrances; aromatics for fragrances; body
;fragrances; fragranced body care preparations
fragrances for household purposes; fragrances and
perfumery; fragrances for personal use; essential
oils as fragrances for laundry purposes; hair
conditioners; hair cream; cosmetic hair care
;preparations; beauty creams; beauty serums
beauty care preparations; face and body beauty
creams; body and beauty care preparations for
;cosmetic use; cosmetic kits; cosmetic pencils
;cosmetic powder; cosmetics for eyebrows
;cosmetics for eyelashes; perfumery for cosmetics
;lip cosmetics; bath lotions for cosmetic purposes
;bath oils for cosmetic use; beauty care cosmetics
body cream for cosmetic purposes.

43

تاريخ ايداع الطلب :

08/09/2021

اسم طالب التسجيل:

محمد خالد ضوقان الخضير

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

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية

08/09/2021

Date of

MOHAMMAD KHALED
DOUKAN ALKHDAIR
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

المفرق  /شارع االردن

Mafraq\ Jordan Street

ص.ب 25110 -242عمان -الرمثا

P.O.Box242- 25110 irbed/ al

ramtha
رقم العالمة التجارية

176861

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

عطور ،عطريات للعطور .عطور الجسم مستحضرات معطرة
للعناية بالجسم ؛ عطور لألغراض المنزلية .العطور والمواد
العطرية .عطور لالستخدام الشخصي .الزيوت األساسية كروائح
ألغراض الغسيل ؛ مستحضرات ترطيب الشعر كريم الشعر؛
مستحضرات التجميل للعناية بالشعر .كريمات التجميل مصل
الجمال مستحضرات العناية بالجمال كريمات تجميل الوجه
والجسم .مستحضرات العناية بالجسم والجمال لالستخدام
التجميلي ؛ مجموعات مستحضرات التجميل أقالم التجميل
مسحوق مستحضرات التجميل مستحضرات التجميل للحواجب.
مستحضرات التجميل للرموش .صناعة العطور لمستحضرات
التجميل .مستحضرات تجميل الشفاه مستحضرات االستحمام
ألغراض التجميل .زيوت االستحمام لالستخدام في مستحضرات
التجميل .مستحضرات التجميل للعناية بالجمال .كريم للجسم
الغراض تجميلية

3

3

Class

176861

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Fragrances; aromatics for fragrances; body
;fragrances; fragranced body care preparations
fragrances for household purposes; fragrances and
perfumery; fragrances for personal use; essential
oils as fragrances for laundry purposes; hair
conditioners; hair cream; cosmetic hair care
;preparations; beauty creams; beauty serums
beauty care preparations; face and body beauty
creams; body and beauty care preparations for
;cosmetic use; cosmetic kits; cosmetic pencils
;cosmetic powder; cosmetics for eyebrows
;cosmetics for eyelashes; perfumery for cosmetics
;lip cosmetics; bath lotions for cosmetic purposes
;bath oils for cosmetic use; beauty care cosmetics
body cream for cosmetic purposes.
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تاريخ ايداع الطلب :

08/09/2021

اسم طالب التسجيل:

محمد خالد ضوقان الخضير

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

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية

08/09/2021

Date of

MOHAMMAD KHALED
DOUKAN ALKHDAIR
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

المفرق  /شارع االردن

Mafraq\ Jordan Street

ص.ب 25110 -242عمان -الرمثا

P.O.Box242- 25110 irbed/ al

ramtha
رقم العالمة التجارية

176875

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

عطور ،عطريات للعطور .عطور الجسم مستحضرات معطرة
للعناية بالجسم ؛ عطور لألغراض المنزلية .العطور والمواد
العطرية .عطور لالستخدام الشخصي .الزيوت األساسية كروائح
ألغراض الغسيل ؛ مستحضرات ترطيب الشعر كريم الشعر؛
مستحضرات التجميل للعناية بالشعر .كريمات التجميل مصل
الجمال مستحضرات العناية بالجمال كريمات تجميل الوجه
والجسم .مستحضرات العناية بالجسم والجمال لالستخدام
التجميلي ؛ مجموعات مستحضرات التجميل أقالم التجميل
مسحوق مستحضرات التجميل مستحضرات التجميل للحواجب.
مستحضرات التجميل للرموش .صناعة العطور لمستحضرات
التجميل .مستحضرات تجميل الشفاه مستحضرات االستحمام
ألغراض التجميل .زيوت االستحمام لالستخدام في مستحضرات
التجميل .مستحضرات التجميل للعناية بالجمال .كريم للجسم
الغراض تجميلية

3

3

Class

176875

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Fragrances; aromatics for fragrances; body
;fragrances; fragranced body care preparations
fragrances for household purposes; fragrances and
perfumery; fragrances for personal use; essential
oils as fragrances for laundry purposes; hair
conditioners; hair cream; cosmetic hair care
;preparations; beauty creams; beauty serums
beauty care preparations; face and body beauty
creams; body and beauty care preparations for
;cosmetic use; cosmetic kits; cosmetic pencils
;cosmetic powder; cosmetics for eyebrows
;cosmetics for eyelashes; perfumery for cosmetics
;lip cosmetics; bath lotions for cosmetic purposes
;bath oils for cosmetic use; beauty care cosmetics
body cream for cosmetic purposes.
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تاريخ ايداع الطلب :

08/09/2021

اسم طالب التسجيل:

محمد خالد ضوقان الخضير

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

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية

08/09/2021

Date of

MOHAMMAD KHALED
DOUKAN ALKHDAIR
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

المفرق  /شارع االردن

Mafraq\ Jordan Street

ص.ب 25110 -242عمان -الرمثا

P.O.Box242- 25110 irbed/ al

ramtha
رقم العالمة التجارية

176864

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

عطور ،عطريات للعطور .عطور الجسم مستحضرات معطرة
للعناية بالجسم ؛ عطور لألغراض المنزلية .العطور والمواد
العطرية .عطور لالستخدام الشخصي .الزيوت األساسية كروائح
ألغراض الغسيل ؛ مستحضرات ترطيب الشعر كريم الشعر؛
مستحضرات التجميل للعناية بالشعر .كريمات التجميل مصل
الجمال مستحضرات العناية بالجمال كريمات تجميل الوجه
والجسم .مستحضرات العناية بالجسم والجمال لالستخدام
التجميلي ؛ مجموعات مستحضرات التجميل أقالم التجميل
مسحوق مستحضرات التجميل مستحضرات التجميل للحواجب.
مستحضرات التجميل للرموش .صناعة العطور لمستحضرات
التجميل .مستحضرات تجميل الشفاه مستحضرات االستحمام
ألغراض التجميل .زيوت االستحمام لالستخدام في مستحضرات
التجميل .مستحضرات التجميل للعناية بالجمال .كريم للجسم
الغراض تجميلية

3

3

Class

176864

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Fragrances; aromatics for fragrances; body
;fragrances; fragranced body care preparations
fragrances for household purposes; fragrances and
perfumery; fragrances for personal use; essential
oils as fragrances for laundry purposes; hair
conditioners; hair cream; cosmetic hair care
;preparations; beauty creams; beauty serums
beauty care preparations; face and body beauty
creams; body and beauty care preparations for
;cosmetic use; cosmetic kits; cosmetic pencils
;cosmetic powder; cosmetics for eyebrows
;cosmetics for eyelashes; perfumery for cosmetics
;lip cosmetics; bath lotions for cosmetic purposes
;bath oils for cosmetic use; beauty care cosmetics
body cream for cosmetic purposes.
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تاريخ ايداع الطلب :

08/09/2021

اسم طالب التسجيل:

محمد خالد ضوقان الخضير

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

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية

08/09/2021

Date of

MOHAMMAD KHALED
DOUKAN ALKHDAIR
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

المفرق  /شارع االردن

Mafraq\ Jordan Street

ص.ب 25110 -242عمان -الرمثا

P.O.Box242- 25110 irbed/ al

ramtha
رقم العالمة التجارية

176874

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

عطور ،عطريات للعطور .عطور الجسم مستحضرات معطرة
للعناية بالجسم ؛ عطور لألغراض المنزلية .العطور والمواد
العطرية .عطور لالستخدام الشخصي .الزيوت األساسية كروائح
ألغراض الغسيل ؛ مستحضرات ترطيب الشعر كريم الشعر؛
مستحضرات التجميل للعناية بالشعر .كريمات التجميل مصل
الجمال مستحضرات العناية بالجمال كريمات تجميل الوجه
والجسم .مستحضرات العناية بالجسم والجمال لالستخدام
التجميلي ؛ مجموعات مستحضرات التجميل أقالم التجميل
مسحوق مستحضرات التجميل مستحضرات التجميل للحواجب.
مستحضرات التجميل للرموش .صناعة العطور لمستحضرات
التجميل .مستحضرات تجميل الشفاه مستحضرات االستحمام
ألغراض التجميل .زيوت االستحمام لالستخدام في مستحضرات
التجميل .مستحضرات التجميل للعناية بالجمال .كريم للجسم
الغراض تجميلية

3

3

Class

176874

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Fragrances; aromatics for fragrances; body
;fragrances; fragranced body care preparations
fragrances for household purposes; fragrances and
perfumery; fragrances for personal use; essential
oils as fragrances for laundry purposes; hair
conditioners; hair cream; cosmetic hair care
;preparations; beauty creams; beauty serums
beauty care preparations; face and body beauty
creams; body and beauty care preparations for
;cosmetic use; cosmetic kits; cosmetic pencils
;cosmetic powder; cosmetics for eyebrows
;cosmetics for eyelashes; perfumery for cosmetics
;lip cosmetics; bath lotions for cosmetic purposes
;bath oils for cosmetic use; beauty care cosmetics
body cream for cosmetic purposes.
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تاريخ ايداع الطلب :

08/09/2021

اسم طالب التسجيل:

محمد خالد ضوقان الخضير

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

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية

08/09/2021

Date of

MOHAMMAD KHALED
DOUKAN ALKHDAIR
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

المفرق  /شارع االردن

Mafraq\ Jordan Street

ص.ب 25110 -242عمان -الرمثا

P.O.Box242- 25110 irbed/ al

ramtha
رقم العالمة التجارية

176879

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

عطور ،عطريات للعطور .عطور الجسم مستحضرات معطرة
للعناية بالجسم ؛ عطور لألغراض المنزلية .العطور والمواد
العطرية .عطور لالستخدام الشخصي .الزيوت األساسية كروائح
ألغراض الغسيل ؛ مستحضرات ترطيب الشعر كريم الشعر؛
مستحضرات التجميل للعناية بالشعر .كريمات التجميل مصل
الجمال مستحضرات العناية بالجمال كريمات تجميل الوجه
والجسم .مستحضرات العناية بالجسم والجمال لالستخدام
التجميلي ؛ مجموعات مستحضرات التجميل أقالم التجميل
مسحوق مستحضرات التجميل مستحضرات التجميل للحواجب.
مستحضرات التجميل للرموش .صناعة العطور لمستحضرات
التجميل .مستحضرات تجميل الشفاه مستحضرات االستحمام
ألغراض التجميل .زيوت االستحمام لالستخدام في مستحضرات
التجميل .مستحضرات التجميل للعناية بالجمال .كريم للجسم
الغراض تجميلية

3

3

Class

176879

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Fragrances; aromatics for fragrances; body
;fragrances; fragranced body care preparations
fragrances for household purposes; fragrances and
perfumery; fragrances for personal use; essential
oils as fragrances for laundry purposes; hair
conditioners; hair cream; cosmetic hair care
;preparations; beauty creams; beauty serums
beauty care preparations; face and body beauty
creams; body and beauty care preparations for
;cosmetic use; cosmetic kits; cosmetic pencils
;cosmetic powder; cosmetics for eyebrows
;cosmetics for eyelashes; perfumery for cosmetics
;lip cosmetics; bath lotions for cosmetic purposes
;bath oils for cosmetic use; beauty care cosmetics
body cream for cosmetic purposes.
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تاريخ ايداع الطلب :

08/09/2021

اسم طالب التسجيل:

محمد خالد ضوقان الخضير

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية

08/09/2021

Date of

MOHAMMAD KHALED
DOUKAN ALKHDAIR
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

المفرق  /شارع االردن

Mafraq\ Jordan Street

المحامي علي محمد الطعاني
25110عمان -الرمثا
176854

ص.ب- 242

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

عطور ،عطريات للعطور .عطور الجسم مستحضرات معطرة
للعناية بالجسم ؛ عطور لألغراض المنزلية .العطور والمواد
العطرية .عطور لالستخدام الشخصي .الزيوت األساسية كروائح
ألغراض الغسيل ؛ مستحضرات ترطيب الشعر كريم الشعر؛
مستحضرات التجميل للعناية بالشعر .كريمات التجميل مصل
الجمال مستحضرات العناية بالجمال كريمات تجميل الوجه
والجسم .مستحضرات العناية بالجسم والجمال لالستخدام
التجميلي ؛ مجموعات مستحضرات التجميل أقالم التجميل
مسحوق مستحضرات التجميل مستحضرات التجميل للحواجب.
مستحضرات التجميل للرموش .صناعة العطور لمستحضرات
التجميل .مستحضرات تجميل الشفاه مستحضرات االستحمام
ألغراض التجميل .زيوت االستحمام لالستخدام في مستحضرات
التجميل .مستحضرات التجميل للعناية بالجمال .كريم للجسم
الغراض تجميلي

P.O.Box242- 25110 irbed/ al

ramtha
3

3

Class

176854

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Fragrances; aromatics for fragrances; body
;fragrances; fragranced body care preparations
fragrances for household purposes; fragrances and
perfumery; fragrances for personal use; essential
oils as fragrances for laundry purposes; hair
conditioners; hair cream; cosmetic hair care
;preparations; beauty creams; beauty serums
beauty care preparations; face and body beauty
creams; body and beauty care preparations for
;cosmetic use; cosmetic kits; cosmetic pencils
;cosmetic powder; cosmetics for eyebrows
;cosmetics for eyelashes; perfumery for cosmetics
;lip cosmetics; bath lotions for cosmetic purposes
;bath oils for cosmetic use; beauty care cosmetics
body cream for cosmetic purposes.
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تاريخ ايداع الطلب :

08/09/2021

اسم طالب التسجيل:

الشهبندر لالتجارة العامة
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

08/09/2021

Date of

alshahbandar for trading
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

المفرق  -ش االردن

mafraq - jordan street

ص.ب 25110 -242عمان -الرمثا

P.O.Box242- 25110 irbed/ al

ramtha
رقم العالمة التجارية

176851

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

عطورء عطريات للعطور .عطور الجسم مستحضرات معطرة
للعناية بالجسم ؛ عطور لألغراض المنزلية .العطور والمواد
العطرية .عطور لالستخدام الشخصي .الزيوت األساسية كروائح
ألغراض الغسيل ؛ مستحضرات ترطيب الشعر كريم الشعر؛
مستحضرات التجميل للعناية بالشعر .كريمات التجميل مصل
الجمال مستحضرات العناية بالجمال كريمات تجميل الوجه
والجسم .مستحضرات العناية بالجسم والجمال لالستخدام
التجميلي ؛ مجموعات مستحضرات التجميل أقالم التجميل
مسحوق مستحضرات التجميل مستحضرات التجميل للحواجب.
مستحضرا ت التجميل للرموش .صناعة العطور لمستحضرات
التجميل .مستحضرات تجميل الشفاه مستحضرات االستحمام
ألغراض التجميل .زيوت االستحمام لالستخدام في مستحضرات
التجميل .مستحضرات التجميل للعناية بالجمال .كريم للجسم
الغراض

3

3

Class

176851

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Fragrances; aromatics for fragrances; body
;fragrances; fragranced body care preparations
fragrances for household purposes; fragrances and
perfumery; fragrances for personal use; essential
oils as fragrances for laundry purposes; hair
conditioners; hair cream; cosmetic hair care
;preparations; beauty creams; beauty serums
beauty care preparations; face and body beauty
creams; body and beauty care preparations for
;cosmetic use; cosmetic kits; cosmetic pencils
;cosmetic powder; cosmetics for eyebrows
cosmetics for eyelashes; perfumery for cosmetics:
;lip cosmetics; bath lotions for cosmetic purposes
;bath oils for cosmetic use; beauty care cosmetics
body cream for cosmetic purposes. -
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

28/09/2021

Applicant Name:

Hamza abdelKarim
Mohammad alfaqih
: Jordan
FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

28/09/2021

: تاريخ ايداع الطلب

حمزه عبد الكريم محمد الفقيه

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة
 عمان11821 -3105

3105- 11821 amman- almahd st65

 عمان11821 -3105

3105- 11821 amman- almahd
st- 65
176984

Class

3

Goods/Services

Floor freshener, floor cleaner, washing powder,
hand soap, clothes stain remover, degreaser, scale
remover, clothes bleach Glass cleaner, essential
oils, tire polish, clothes softener, clothes cleaner

3

الصنف

176984

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

صابون,مسحوق غسيل,منظف ارضيات,معطر ارضيات
مبيض مالبس,مزيل تكلس,مزيل دهون,مزيل بقع مالبس,أيدي
منظف,مليم مالبس,ملمع اطارات,زيوت عطريه,منظف زجاج
ماليس
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تاريخ ايداع الطلب :

06/12/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة زاكي للصناعة ذ.م.م
االردن
ذ.م.م

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

عمان  -الشميساني  35 -ش سالم الهنداوي

عنوان التبليغ

 11190 - 926138عمان

رقم العالمة التجارية

176870

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مبيض غسيل

اعالن الجريدة الرسمية

06/12/2021

Date of

Zakey Industrial Co . Ltd
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

amman - 35 salem hindawi st
shmesani , amman
926138- 11190 amman

الصنف

3

3

Class

176870

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

whitener
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

21/12/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة اليسار لمستحضرات البحر الميت
االردن
ذ.م.م

Alisar For Dead Sea Products
: Jordan
Limited Liability Company

 11814 -42351عمان صويلح ش كناز
ابن الحصين

42351- 11814 Amman - swelih

 11814 -42351عمان صويلح ش كناز
ابن الحصين

42351- 11814 Amman - swelih

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

176735

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات التنظيف ،مستحضرات ااالستحمام  ،مستحضرات
العناية بالجمال مستحضرات العناية بالبشرة والشعر واالظافر
والحواجب واالقدام  ،مستحضرات المكياج

3

3

Class

21/12/2021

Date of
Applicant Name:

176735

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

cleaning preparation shower preparation
beauty care preparations preparation for treating
skin, hair, nail, lashes and foot makeup
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

21/12/2021

اسم طالب التسجيل:

اليسار لمستحضرات البحر الميت
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

21/12/2021

Date of

Alisar Dead Sea Products
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

عمان/صويلح ويحق لها قتح فروع اخرى

Sweileh/Amman

 11814 -42351عمان/صويلح ويحق لها
قتح فروع اخرى
176734

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات التنظيف ،مستحضرات ااالستحمام  ،مستحضرات
العناية بالجمال مستحضرات العناية بالبشرة والشعر واالظافر
والحواجب واالقدام  ،مستحضرات المكياج

42351- 11814 Sweileh/Amman
3

3

Class

176734

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

cleaning preparation shower preparation beauty
care preparations preparation for treating skin,
hair, nail, lashes and foot makeup
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

21/12/2021

اسم طالب التسجيل:

اليسار لمستحضرات البحر الميت
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

21/12/2021

Date of

Alisar Dead Sea Products
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

عمان/صويلح ويحق لها قتح فروع اخرى

Sweileh/Amman

 11814 -42351عمان/صويلح ويحق لها
قتح فروع اخرى
176733

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات التنظيف ،مستحضرات ااالستحمام  ،مستحضرات
العناية بالجمال مستح ضرات العناية بالبشرة والشعر واالظافر
والحواجب واالقدام  ،مستحضرات المكياج

42351- 11814 Sweileh/Amman
3

3

Class

176733

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

cleaning preparation shower preparation beauty
care preparations preparation for treating skin,
hair, nail, lashes and foot makeup
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

20/04/2021

اسم طالب التسجيل:

أسرتي الذهبية لصناعة الفحم

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

20/04/2021

Date of

OSRATI GOLDEN FOR
COAL INDUSTRY
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

المفرق-منطقة الثريا التنموية

ALMAFRAQ

المفرق-منطقة الثريا التنموية

ALMAFRAQ

177057

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

قوالب فحم ,الفحم ,قوالب الفحم الحجري قابلة لالحتراق,
مسحوق الفحم (وقود)

4

4

Class

177057

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

coal briquettes, coal, combustible briquettes, coal
dust fuel
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

27/07/2021

اسم طالب التسجيل:

بي تي اي ار بي غلوبال سنتوسا

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اندونيسيا
شركة اجنبية
كنتونج دي اس ماالنجساري كيك سيباناس
كاب ليباك بانتين  42372اندونيسيا

176973

من اجل البضائع/الخدمات التالية

فحم قوالب فحم قابلة لالحتراق قوالب خشب

PT. ERB GLOBAL
SENTOSA
: Indonesia
Foreign Company

Applicant Name:

Kentong ds malangsari kec
cipananas kab lebak banten
42372 indonesia
 841310- 11184 ammanbakeen street

 11184 - 841310عمان  -ش بكين
الصنف

27/07/2021

Date of

4

4

Class

176973

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Charcoal Briquettes (Combustible-) Briquettes
)(Wood-
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Date of

09/09/2018

Applicant Name:

Ahmad Tea Limited
: United Kingdom
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

1 Wood Street, London EC2V
7WS, Great Britain

09/09/2018

: تاريخ ايداع الطلب

احمد تي ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 دبليو7  في2  لندن اي سي، وود ستريت1
 بريطانيا العظمى،اس

Abu- Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.ابو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192
 االردن11192  عمان92110011192
P.O.Box 921100 Amman
11192 , Jordan
Class
الصنف
176844
5
5
176844

Goods/Services

Herbal teas for medicinal purposes; medicinal
herbal extracts for medical purposes.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 مستخلصات عشبية طبية للغايات،شاي االعشاب للغايات الطبية
.الطبية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

09/03/2021

اسم طالب التسجيل:

بيه آند جي هيلث جيرماني جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

09/03/2021

Date of

P&G Health Germany GmbH
: Germany
Foreign Company

Applicant Name:

Sulzbacher Str. 40, 65824
سولزباتشير ستر 65824 ،40 .شفالباخ آم
Schwalbach am Taunus,
تاونوس ،المانيا
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
176771
5
5
176771

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المواد الكيميائية المعدة لالستخدام في الطب والصيدلة ،مكمالت
فيتامين ب ،معادن حمية غذائية ،المعادن والفيتامينات للحفاظ
على وظيفة األعصاب وتخفيف آالم األعصاب ،مستحضرات
حمية غذائية لالستخدام الطبي ،المكمالت الغذائية لالستخدام
الطبي.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Chemical substances prepared for use in medicine
and pharmacy; vitamin B supplements; dietary
minerals; minerals and vitamins for the
maintenance of nerve function and relief of nerve
pain; dietetic preparations for medical use; food
supplements for medical use.
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تاريخ ايداع الطلب :

25/03/2021

اسم طالب التسجيل:

انسايت هولدينغز كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

25/03/2021

Date of

Incyte Holdings Corporation
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

1801 Augustine Cut-Off,
 1801اوغستين كت-اوف ،ويلمنغتون،
Wilmington, Delaware 19803,
ديالوير  ،19803الواليات المتحدة
United States
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
176930
5
5
176930

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من السرطان.
_______________________________________
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 90238456 :
تاريخ االدعاء 06-10-2020 :

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of cancer.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90238456
Claim Date : 2020-10-06
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

06/04/2021

اسم طالب التسجيل:

النجمة لصناعة االدوية البيطرية والمبيدات
الزراعية
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

06/04/2021

Date of

& Star for vet. Products
pesticides industrial co.
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

 11953 -3350عمان

3350- 11953 Amman

 11953 -3350عمان
176750

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات كيميائية لالستخدامات البيطرية

3350- 11953 Amman
الصنف

5

5

Class

176750

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

chemical preparations for veterinary purposes
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Date of
Applicant Name:

26/05/2021

اعالن الجريدة الرسمية

Jiangxi Kangmei Medical
&Health-cares Co.,Ltd

Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
No.6 Gexuan Road,

Zhangshu
City, Jiangxi Province, China

Applicant for
Correspondence

Trademark

26/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

جيانغشي كانغمي ميديكال & هيلث – كيرز
 لمتد،.كو
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، تشانغشو سيتي، جكسوان روود6 رقم
 الصين،جيانغشي بروفينس

PHILADELPHIA
مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية
INDUSTRIAL PROPERTY
-  االردن-  عمان11181 -3308ب.ص
P.O.Box3308- 11181 AMMAN 11181  رمز بريدي- 3308 صندوق بريد
JORDAN AMMAN JORDAN, PO_BOX: 3308 POSTCODE: 11181
Class
الصنف
176868
5
5
176868

Goods/Services

Medicines for human purposes namely, for vaginal
infections, gynecological; sexual stimulant gels;
personal sexual lubricants; vaginal washes for
medical purposes; reagent paper for medical
purposes; disinfectants; lotions for pharmaceutical
purposes; dietetic substances adapted for medical
use; sanitary towels; sanitary panties; tissues
impregnated with pharmaceutical lotions;
disinfectant wipes; sanitary pad; Bath preparations
for medical purposes; dressings medical.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجاري ة

الخدمات التالية/من اجل البضائع

أدوية لالستخدام البشري وبالتحديد لاللتهابات المهبلية
واالمراض النسائية؛ جل التحفيز الجنسي؛ مزلقات جنسية
شخصية؛ غسوالت مهبلية للغايات الطبية؛ الورق الكاشف
للغايات الطبية؛ المطهرات؛ غسوالت (لوشن) لغايات صيدالنية؛
مواد الحمية الغذائية المعدة لالستخدام الطبي؛ مناشف صحية؛
)سراويل داخلية صحية؛ مناديل ورقية مشربة بغسوالت (لوشن
صيدالنية؛ مناديل مطهرة؛ ضمادات للحيض؛ مستحضرات
.استحمام لألغراض الطبية؛ الضمادات الطبية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

30/05/2021

اسم طالب التسجيل:

هوافون جروب كو،ال تي دي
الصين
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

نمبر .1688 .كيهكو روو-ء روين
ايكونوميك ديفيلويمينت زوونء .تشجيانغ
الصين.
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
ص.ب 11184 -841153عمان االردن
177038

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحصرات بيطرية؛ المستحصرات والمواد البيطرية؛ أدوية
لالغراض البيطرية؛ األدوية البيطرية التي تحتوي على
أموكسيسيلين, .

30/05/2021

Date of
Applicant Name:

HUAFON GROUP CO .,LTD
: China

Foreign Company
No.1688, Kaifaqu Road, Ruian
Economic Davelopment Zone,
Zhejiang, China.
The Right Choice IP
P.O.Box841153- 11184
AMMAN
Class
177038
5
5

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Veterinary preparations; Veterinary preparations
and substances; Medicines for | veterinary
purposes; veterinary medicines containing
amoxicillin. ,
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

30/05/2021

Applicant Name:

Feln Health Group S.A
: Luxembourg
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

: تاريخ ايداع الطلب

إيه.فلين هيلث غروب إس
لوكسيمبورغ
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

-  إيش سوغ4354  رو هنري كوش29
الزيت لوسمبورغ

29 rue Henri Koch 4354 Esch
sur -Alzette LUXEMBOURG
The Right Choice IP
P.O.Box841153- 11184
AMMAN
Class
177033
5

30/05/2021

الخيار الصحيح للملكية الفكرية
 عمان االردن11184 -841153ب.ص
5

الصنف

177033

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

FLAMIGEL
Goods/Services

Pharmaceutical and medical preparations; sanitary
preparations for medical use; dermatological
preparations; pharmaceutical preparations for
wound and skin care; antiseptic preparations for
wound care; pharmaceutical and sanitary
preparations for the pharmaceutical or sanitary
treatment of the skin, of itches and of burns and
other skin wounds; pharmaceutical, medical and
sanitary preparations for the topical treatment of
acute and chronic wounds; medical cleansers for
skin and wounds; dietetic substances for medical
use; plasters, materials for dressings; wound
dressings; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

المستحضرات الصيدالنية والطبية؛ مستحضرات صحية
لالستخدام الطبي؛ مستحضرات جلدية؛ المستحضرات
الصيدالنية للعناية بالجروح والجلد؛ مستحضرات مطهرة للعناية
بالجروح؛ المستحضرات الصيدالنية والصحية للعالج
الصيدالني أو الصحي للجلد والحكة والحروق والجروح الجلدية
األخرى؛ المستحضرات الصيدالنية والطبية والصحية للعالج
الموضعي للجروح الحادة والمزمنة؛ منظفات طبية للبشرة
والجروح؛ مواد غذائية لالستخدام الطبي؛ اللصقات ومواد
الضمادات؛ ضمادات الجروح؛ مطهرات؛ مستحضرات إلبادة
 مبيدات فطريات ومبيدات،الحشرات والحيوانات الضارة
.أعشاب
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

30/05/2021

Applicant Name:

Flen Health Group S.A.
: Luxembourg
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

29, rue Henri Koch, 4354 Eschsur-Alzette, LUXEMBOURG

30/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.إيه.فلين هيلث غروب إس
لوكسيمبورغ
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

-سوغ- إيش4354 ، رو هينري كوش،29
 لوكسمبورغ،ألزيت

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
177054
5
5
177054

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

FLAMINAL
Goods/Services

Pharmaceutical and medical preparations; sanitary
preparations for medical use; dermatological
preparations; pharmaceutical preparations for
wound and skin care; antiseptic preparations for
wound care; pharmaceutical and sanitary
preparations for the pharmaceutical or sanitary
treatment of the skin, of itches and of burns and
other skin wounds; pharmaceutical, medical and
sanitary preparations for the topical treatment of
acute and chronic wounds; medical cleansers for
skin and wounds; dietetic substances for medical
use; plasters, materials for dressings; wound
dressings; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

المستحضرات الصيدالنية والطبية؛ مستحضرات صحية
لالستخدام الطبي؛ مستحضرات جلدية؛ المستحضرات
الصيدالنية للعناية بالجروح والجلد؛ مستحضرات مطهرة للعناية
بالجروح؛ المستحضرات الصيدالنية والصحية للعالج
الصيدالني أو الصحي للجلد والحكة والحروق والجروح الجلدية
األخرى؛ المستحضرات الصيدالنية والطبية والصحية للعالج
الموضعي للجروح الحادة والمزمنة؛ منظفات طبية للبشرة
والجروح؛ مواد غذائية لالستخدام الطبي؛ اللصقات ومواد
الضمادات؛ ضمادات الجروح؛ مطهرات؛ مستحضرات إلبادة
 مبيدات فطريات ومبيدات،الحشرات والحيوانات الضارة
.أعشاب
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

30/05/2021

Applicant Name:

MERCK SHARP & DOHME
CORP.
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

One Merck Drive,Whitehouse
Station, New Jersey 08889
United States of America
Cedar White Bradley
Consulting/Jordan Ltd
P.O.Box435- 11821 Amman,
Makkah Street, Al-Hijaz
Towers Center
Class
177066
5

30/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.ميرك شارب اند دوم كورب

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية
،  وايتهاوس ستايشن، وان ميرك درايف
 الواليات المتحدة،08889 نيو جرسي
االمريكية
األردن ذ/ سيدر وايت برادلي لالستشارات
، شارع مكة، عمان11821 -435ب.م م ص
أبراج الحجاز

5

الصنف

177066

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

WELIREG
Goods/Services

Pharmaceutical preparations and products for use
in oncology

الخدمات التالية/من اجل البضائع

المستحضرات والمنتجات الصيدالنية المستخدمة في مجال
االورام
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

30/05/2021

اسم طالب التسجيل:

ميرك شارب اند دوم كورب.
امريكا
شركة اجنبية

جنسية الطا لب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

شركة من والية نيو جيرسي  ،ون ميرك
درايف ،وايت هاوس ستيشن ،نيو جيرسي
،08889الواليات المتحدة االميركية
سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ
م م ص.ب 11821 -435عمان ،شارع مكة،
أبراج الحجاز

177062

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المستحضرات والمنتجات الصيدالنية المستخدمة في مجال
االورام

5

30/05/2021

Date of

Merck Sharp & Dohme Corp.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

New Jersey Company , One
Merck Drive, Whitehouse
Station, New Jersey 08889,
USA
Cedar White Bradley
Consulting/Jordan Ltd
P.O.Box435- 11821 Amman,
Makkah Street, Al-Hijaz
Towers Center
Class
177062
5

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Pharmaceutical Preparaions and products for use
in Oncology
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

20/06/2021

اسم طالب التسجيل:

ام اس فارما فينشرز القابضة ذ.م.م

ms pharma ventures holding
wll
: Bahrain
Foreign Company

البحرين  ،ميناء المنامة التجاري  ،البرج
الغربي ط  22م 2239مبنى  1459شارع
4626
ص.ب 11195 -17516عمان

bahrin - bahrain financial
harbour-west tower ,level 22,
off 2239, bill.1459,r4626
P.O.Box17516- 11195 amman

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

بحرين
شركة اجنبية

177030

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضر دوائي وصيدالني يستخدم لتقليل مخاطر اإلصابة
بنزالت البرد ويمكن استخدامه في المراحل المبكرة من اإلصابة
لتقصير مدة اإلصابة بنزالت البرد

5

5

Class

20/06/2021

Date of
Applicant Name:

177030

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

pharmaceutical and medicinal product intended to
be used en exposed to cold viruses or early on
when cold symptoms occur

68

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

20/06/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة ام اس فارما فينشرز القابضة ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

بحرين
شركة اجنبية
البحرين ميناء المنامة التجاري  -البرج
الغربي ط 22م  2239مبنى  1459شارع
4626
المحامي عاكف الداؤد 11195 -17516
عمان /الدوار السابع -بناية زهران بالزا
177029

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضر دوائي وصيدالني يستخدم لتقليل مخاطر اإلصابة
بنزالت البرد ويمكن استخدامه في المراحل المبكرة من اإلصابة
لتقصير مدة اإلصابة بنزالت البرد

20/06/2021

Date of

MS PHARMA VENTURES
HOLDING WLL
: Bahrain
Foreign Company

Applicant Name:

bahrain bahrain financial
harbour west tower leve 22 off
2239 bil 1459 r 4626
17516- 11195 Amman 7th
Circle -Zahran Building
5

5

Class

177029

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

pharmaceutical and medicinal product intended to
be used en exposed to cold viruses or early on
when cold symptoms occur
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: تاريخ ايداع الطلب

AL thaleth w al thamanoon
For Fitness
: Jordan
Limited Liability Company

شركة الثالث والثمانون للياقة البدنية

:اسم طالب التسجيل

um uthaina alkurdi building
second floor

2/ عمارة الكردي ط-  ام اذينة- عمان

05/07/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

05/07/2021

Date of

االردن
م.م.ذ

 عمارة-  ام اذينة-  عمان11181 -2042
2/الكردي ط

2042- 11181 um uthaina alkurdi
building second floor
176726

Class

5

Goods/Services

dietetic food supplements Medicated food
supplements for human whey proteins [food
supplements] food supplements for humans Food
Supplement dietary food supplements in the nature
of ready-to-eat protein bars

5

الصنف

176726

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مكمالت غذانية للحمية لمكمالت الغذائية المدعمة لإلستهالك
اآلدمي بروتينات مصل اللبن من المكمالت الغذائية مكمالت
غذائية للبشر مكمل غذائني لمكمالت الغذانية من طبيعة ألواح
البروتين الجاهزة لألكل
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تاريخ ايداع الطلب :

02/08/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة مستودع ادوية عقار
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

02/08/2021

Date of

Aqar drug store company
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

 11937 -541641عمان  -شارع شفا
بدران

541641- 11937 amman - shafa
badran

 11937 -541641عمان  -شارع شفا
بدران

541641- 11937 amman - shafa
badran

176764

من اجل البضائع/الخدمات التالية

كريم طبي لغاية تبيض المناطق الحساسة

الصنف

5

5

Class

176764

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

medical cream for sensitive areas whitening
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تاريخ ايدا ع الطلب :

02/08/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة مستودع ادوية عقار
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Aqar drug store company
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

 11937 -541641عمان  -شارع شفا
بدران

541641- 11937 amman - shafa
badran

 11937 -541641عمان  -شارع شفا
بدران

541641- 11937 amman - shafa
badran

176763

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مكمالت غذائية

اعالن الجريدة الرسمية

02/08/2021

Date of

الصنف

5

5

Class

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

176763

Trademark

Goods/Services

food supplement
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تاريخ ايداع الطلب :

02/08/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة مستودع ادوية عقار
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Aqar drug store company
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

 11937 -541641عمان  -شارع شفا
بدران

541641- 11937 amman - shafa
badran

 11937 -541641عمان  -شارع شفا
بدران

541641- 11937 amman - shafa
badran

176762

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مكمالت غذائية

اعالن الجريدة الرسمية

02/08/2021

Date of

الصنف

5

5

Class

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

176762

Trademark

Goods/Services

food supplement
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

25/08/2021

Applicant Name:

Nuqul Brothers Company
Limited
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Tissues impregnated with pharmaceutical lotions,
Antiseptics, Antiseptic paper tissue , Cotton for
Medical purposes, Aseptic cotton, lint for medical
purposes, Antiseptic cotton, Absorbent cotton,
Sanitary towels, sanitary pads, sanitary panties,
babies' diapers, babies' napkins, babies' diaperpants, babies' napkin-pants, Adult diapers

: تاريخ ايداع الطلب

شركة نقل اخوان

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

amman-Jordan 154-11118
Trimark Consulting 778011118 Rayyan Building, Wadi
Saqra, Amman
Class
177002
5

25/08/2021

11118- 154

العالمة الثالثية لألستشارات
،  وادي صقرة، عمارة الريان11118
عمان
الصنف
177002
- 7780

5

عمان االردن

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، مطهرات،"مناديل ورقية مشربة بغسوالت (لوشن) صيدالنية
ضمادات،  قطن معقم،  قطن لغايات طبية،مناديل ورقية معقمة
،  فوط صحية،  قطن ماص،  قطن معقم، كتانية لغايات طبية
 مناديل،حفاضات أطفال، سراويل صحية،كمادات صحية
، مناديل سراويل لألطفال، حفاضات سراويل لألطفال،أطفال
" حفاضات كبار السن
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

26/08/2021

Applicant Name:

salameh & gharib co
: Jordan
General Partnership Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

26/08/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة سالمة غريب
االردن
تضامن

:اسم طالب التسجيل

654- 11732 amman - naur

 حي- ناعور-  عمان11732 -654
المصدار

654- 11732 amman - naur

 حي- ناعور-  عمان11732 -654
المصدار

176873

Class

5

Goods/Services

Mosquito Repellent Sanitizing Wipes Disposable
Sanitizing Wipes Hand Sanitizing Preparations
Alcohol Based Antibacterial Skin Sanitizer Gel
Laundry and Detergents products Lotions for
pharmaceutical purposes Medicated and Sanitizing
Soaps and Detergent

5

الصنف

176873

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

طارد البعوض مناديل معقمة مناديل معقمة لمرة واحدة
محضرات معقمات االيدي جل معقم لاليدي مضاد للبكتيريا
اساس كحولي مساحيق الغسيل والمنظفات لوشن لالستخدامات
الصيدلية منظفات و صابون طبية معقمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

25/11/2021

Applicant N ame:

Algadeed Pharmaceutical
Industries
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

25/11/2021

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة الجديد للصناعات الدوائية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

Amman/ Shab/Industrial City
/8 Street

8  شارع/  المدينة الصناعية/ سحاب/عمان

66- 11512 Amman/
Shab/Industrial City /8 Street

 المدينة/ سحاب/ عمان11512 -66
8  شارع/ الصناعية

177012

Class

5

Goods/Services

Pharmaceutical medicines for the treatment of
gout Pharmaceutical medicines for the treatment
of allergies Pharmaceutical medicines for the
treatment of non-steroidal infections corrective
solutions for water and electrolyte disturbances,
Pharmaceutical medicines for the treatment of
digestive disorders Pharmaceutical medicines for
the treatment of skin diseases pharmaceutical
medicines for the treatment of hyperthermia
Pharmaceutical medicines for the treatment of
respiratory disorders Pharmaceutical medicines for
the treatment of eye diseases and infections
Pharmaceutical medicines for the treatment of
heart disorders Pharmaceutical medicines for the
treatment of disorders of the urinary and
reproductive system muscle relaxants pain killers
vitamins and minerals

5

الصنف

177012

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضرات صيدالنية لعالج النقرس مستحضرات صيدالنية
لعالج التحسس مستحضرات صيدالنية لعالج االلتهابات غير
.الستيرونيدية المحاليل المصححة الضطرابات الماء و الشوارد
مستحضرات صيدالنية لعالج اضطرابات الجهاز الهضمي
مستحضرات صيدالنية لعالج األمراض الجلدية مستحضرات
صيدالنية لعالج ارتفاع الحرارة مستحضرات صيدالنية لعالج
اضطرابات الجهاز التنفسي مستحضرات صيدالنية لعالج
األمراض وااللتهابات العينية مستحضرات صيدالنية لعالج
اضطرابات القلب مستحضرات صيدالنية لعالج اضطرابات
الجهاز البولي والتناسلي المرخيات العضلية مسكنات االلم
الفيتامينات و المعادن
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

20/06/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة جاما الدولية لصناعة منتجات التعبئة
والتغليف
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Gana Internatonal

: Jordan
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address
amman/gardens st.-building

176865

number(250).

القطارنة ص.ب- 2333

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

رقائق االلمنيوم

_______________________________________ا
لتنازل :ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق
باستعمال ( )packبمعزل عن العالمة

Applicant Name:
Nationality

عمان-شارع الجاردنز /بناية حميدان
/عمارة رقم ()250
المحامي زيد احمد
11821عمان

20/06/2021

Date of

P.O.Box2333- 11821 amman

6

6

Class

176865

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Aluminium foil

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give owners the exclusive right to use
(pack) separately from the mark
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تاريخ ايداع الطلب :

29/08/2021

اسم طالب التسجيل:

سمير محمد احمد سالمة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية
 1116 -621854عمان  -الوحدات

176818

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مسامير ذات عراوي؛ براغي معدنية؛ مسامير؛ ؛ مفصالت
معدنية مفصالت األبواب المعدنية مفصالت أرضية معدنية
مفصالت من المعدن مفصالت األبواب المعدنية مفصالت
معدنية للنوافذ واألبواب..

Samir mohamed ahmed
salama
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

 621854- 1116 ammanalwahdat

 1116 -621854عمان  -الوحدات
الصنف

29/08/2021

Date of

 621854- 1116 ammanalwahdat
6

6

Class

176818

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

;Screw rings; metal screws; nails; metal hinges
metal door hinges; metal floor hinges; hinges of
metal; door hinges of metal; metal hinges for
windows and doors
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تاريخ ايداع الطلب :

30/03/2021

اسم طالب التسجيل:

تراتون اس اي
المانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

داخاور اس تي ار 80995 ،641 .ميونخ،
ألمانيا

30/03/2021

Date of

TRATON SE
: Germany
Foreign Company

Applicant Name:

Dachauer Str. 641, 80995
Munchen, 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
176920
7
7
176920

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المواتير والمحركات (باستثناء المركبات البرية) وأجزائها
ومكوناتها وقطع غيارها ،محركات االحتراق الداخلي
والمحركات الكهربائية (بخالف المركبات البرية) و ومكونات
اقتران الماكينة ونقلها (باستثناء المركبات البرية) و وقطع
غيارها وقطع غيارها ،المحرك الكهربائي ومحرك االحتراق
وعناصر المحرك و مثل كاتم الصوت و وأعمدة الكامات و
والقضبان و وأذرع التوصيل و ومحامل القضبان و والحاقنات و
والمحامل و وبكرات المحامل و والمبيتات و والصمامات و
وأطراف العادم و والمضخات و واألنابيب و وخطوط الوقود و
والماء والزيت و والتبريد مشعات وتركيبات و أسطوانات و
قبعات أسطوانية و أغطية أسطوانات و مخمدات صوت و فالتر
و مراوح و أحزمة و منظمات و أغلفة (أجزاء السيارة) و
قضبان وقود و محوالت حفازة و كتل للسيارات و شمعات
اإلشعال و مبردات الزيت و الموزعين ،عناصر المحرك
والمحركات الكهربائية واالحتراق و مثل أعمدة الكرنك و
وأعمدة الكرنك و وملفات اإلشعال و وأجهزة مكافحة التلوث و
والمكربنات و والمدرجات و وأحواض الزيت و وأدوات
التشحيم و والمكابس و وأذرع الروك و وممتصات الضوضاء و
واألنابيب و والعوادم و والوصالت و والمكابس و والتوربينات
و قوة المحرك تزداد ،محركات الطائرات والمواتير والمحركات
الصناعية والمحركات الهيدروليكية  -والتوربينات الغازية -
والتوربينات الغازية  -والسفن  -والسيارات المائية  -واالحتراق
الداخلي  -والكهربائية  -والمحركات المكبسية والمحركات،
أجزاء المحرك الميكانيكية للمركبات البرية ،ضواغط أنظمة
ال عادم للمركبات قوابض لآلالت وأجزائها ،أجهزة نقل الحركة
وأجزائها لآلالت والمركبات الهوائية والمائية ،مضخات و
ضواغط ومنفاخات أقراص مصنوعة من مواد كاشطة [أجزاء
من اآلالت] ،نوابض [أجزاء من اآلالت] ،المناخل [آالت أو
أجزاء من اآلالت] ،شفاطات [أجزاء اآللة] ،أدوات التحكم

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Motors and engines (except for land vehicles) and
;parts, components and spare parts therefor
internal combustion and electrical engines (other
than for land vehicles), machine coupling and
transmission components (except for land
;vehicles), and parts and spare parts therefor
Electric and combustion engine and motor
elements, such as mufflers, cam shafts, rods,
connecting rods, rod bearings, injectors, bearings,
bearing rollers, housings, valves, exhaust tips,
pumps, pipes and lines for fuel, water and oil,
cooling radiators and installations, cylinders,
cylinder hats, cylinder hoods, silencers, filters,
fans, belts, regulators, cases (vehicle parts), fuel
rails, catalytic converters, blocks for vehicles,
spark plugs, oil coolers, distributors; Electric and
combustion engine and motor elements, such as
crankcases, crank shafts, ignition coils, antipollution devices, carburetors, stands, oil pans,
lubricators, pistons, rocker arms, noise absorbers,
pipes, exhausts, couplings, pistons, turbines,
engine mounts; Aircraft motors and engines,
industrial motors and engines, hydraulic-, gas
turbine-, gas turbo-, ship-, water-vehicle, internal
combustion- , electrical-, pistonmotors and
engines; Mechanical engine parts for land
vehicles; Compressors; exhaust systems for
;vehicles; clutches for machines and parts therefor
transmissions and their parts for machines, air and
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water vehicles; pumps, compressors and blowers;
Discs made of abrasive materials [parts of
machines]; Springs [parts of machines]; Sieves
[machines or parts of machines]; Hoods [machine
parts]; hydraulic, pneumatic and electronic
controls for machines, motors and engines;
Clutches for land vehicles; Couplings for use with
clutches for land vehicles; Reservoirs being parts
of land vehicle clutches; electric generators, gas
generators; turbo-compressor superchargers for
exhaust gases (other than for land vehicles),
lighting generators; steering wheels; covers for
steering wheels; frames and parts of internal
combustion and electrical engine mounts; injection
nozzles, injection apparatus (pump and nozzle
combinations), injection regulators; ignition
distributors; fuel installations, tanks for fuel, oil,
and air; exhaust gas purifiers; decontamination
installation for internal combustion engines;
mobile combustion engine machines; brake
installations for internal combustion and electrical
engines; mechanical and hydrodynamic brakes;
grease rings; valves; air hoses for pneumatic tires;
Hand tools (other than hand-operated) for the
maintenance of motors and engines; land-based
and floating power plants with diesel and dieselgas engines.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 18 322 333
Claim Date : 2020-10-16

الهيدروليكية والهوائية واإللكترونية لآلالت والمحركات
 وصالت لالستخدام مع، قوابض للمركبات البرية،والمحركات
 تشكل الخزانات أجزاء من قوابض،قوابض للمركبات البرية
 شواحن، المولدات الكهربائية ومولدات الغاز،المركبات البرية
فائقة الضاغط التوربيني لغازات العادم (بخالف المركبات
 أغطية لعجالت، عجالت القيادة،البرية) و ومولدات اإلضاءة
 إطارات وأجزاء االحتراق الداخلي وحوامل المحرك،القيادة
 فوهات الحقن و أجهزة الحقن (مجموعات المضخة،الكهربائية
 منشآت الوقود، موزعي االشتعال،والفوهة) و منظمات الحقن
 أجهزة تنقية غاز العادم تركيب،وخزانات الوقود والنفط والهواء
 آالت محركات،إزالة التلوث لمحركات االحتراق الداخلي
 تركيبات الفرامل لالحتراق الداخلي،االحتراق المتنقلة
، الفرامل الميكانيكية والهيدروديناميكية،والمحركات الكهربائية
، اإلطارات الهوائية، خراطيم الهواء، الصمامات،حلقات الشحوم
األدوات اليدوية (عدا التي تدار باليد) لصيانة المواتير
 محطات توليد الطاقة األرضية والعائمة بمحركات،والمحركات
.الديزل والغاز

______________________________________
EU : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
333 322 18 : رقم االدعاء
16-10-2020 : تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

30/03/2021

اسم طالب التسجيل:

تراتون اس اي
المانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

داخاور اس تي ار 80995 ،641 .ميونخ،
ألمانيا

30/03/2021

Date of

TRATON SE
: Germany
Foreign Company

Applicant Name:

Dachauer Str. 641, 80995
Munchen, 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
176909
7
7
176909

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

TENTIK
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المواتير والمحركات (باستثناء المركبات البرية) وأجزائها
ومكوناتها وقطع غيارها ،محركات االحتراق الداخلي
والمحركات الكهربائية (بخالف المركبات البرية) و ومكونات
اقتران الماكينة ونقلها (باستثناء المركبات البرية) و وقطع
غيارها وقطع غيارها ،المحرك الكهربائي ومحرك االحتراق
وعناصر المحرك و مثل كاتم الصوت و وأعمدة الكامات و
والقضبان و وأذرع التوصيل و ومحامل القضبان و والحاقنات و
والمحامل و وبكرات المحامل و والمبيتات و والصمامات و
وأطراف العادم و والمضخات و واألنابيب و وخطوط الوقود و
والماء والزيت و والتبريد مشعات وتركيبات و أسطوانات و
قبعات أسطوانية و أغطية أسطوانات و مخمدات صوت و فالتر
و مراوح و أحزمة و منظمات و أغلفة (أجزاء السيارة) و
قضبان وقود و محوالت حفازة و كتل للسيارات و شمعات
اإلشعال و مبردات الزيت و الموزعين ،عناصر المحرك
والمحركات الكهربائية واالحتراق و مثل أعمدة الكرنك و
وأعمدة الكرنك و وملفات اإلشعال و وأجهزة مكافحة التلوث و
والمكربنات و والمدرجات و وأحواض الزيت و وأدوات
التشحيم و والمكابس و وأذرع الروك و وممتصات الضوضاء و
واألنابيب و والعوادم و والوصالت و والمكابس و والتوربينات
و قوة المحرك تزداد ،محركات الطائرات والمواتير والمحركات
الصناعية والمحركات الهيدروليكية  -والتوربينات الغازية -
والتوربينات الغازية  -والسفن  -والسيارات المائية  -واالحتراق
الداخلي  -والكهربائية  -والمحركات المكبسية والمحركات،
أجزاء المحرك الميكانيكية للمركبات البرية ،ضواغط أنظمة
ال عادم للمركبات قوابض لآلالت وأجزائها ،أجهزة نقل الحركة
وأجزائها لآلالت والمركبات الهوائية والمائية ،مضخات و
ضواغط ومنفاخات أقراص مصنوعة من مواد كاشطة [أجزاء
من اآلالت] ،نوابض [أجزاء من اآلالت] ،المناخل [آالت أو

Goods/Services

Motors and engines (except for land vehicles) and
;parts, components and spare parts therefor
internal combustion and electrical engines (other
than for land vehicles), machine coupling and
transmission components (except for land
;vehicles), and parts and spare parts therefor
Electric and combustion engine and motor
elements, such as mufflers, cam shafts, rods,
connecting rods, rod bearings, injectors, bearings,
bearing rollers, housings, valves, exhaust tips,
pumps, pipes and lines for fuel, water and oil,
cooling radiators and installations, cylinders,
cylinder hats, cylinder hoods, silencers, filters,
fans, belts, regulators, cases (vehicle parts), fuel
rails, catalytic converters, blocks for vehicles,
spark plugs, oil coolers, distributors; Electric and
combustion engine and motor elements, such as
crankcases, crank shafts, ignition coils, antipollution devices, carburetors, stands, oil pans,
lubricators, pistons, rocker arms, noise absorbers,
pipes, exhausts, couplings, pistons, turbines,
engine mounts; Aircraft motors and engines,
industrial motors and engines, hydraulic-, gas
turbine-, gas turbo-, ship-, water-vehicle, internal
combustion-, electrical-, pistonmotors and
engines; Mechanical engine parts for land
vehicles; Compressors; exhaust systems for
;vehicles; clutches for machines and parts therefor
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transmissions and their parts for machines, air and
water vehicles; pumps, compressors and blowers;
Discs made of abrasive materials [parts of
machines]; Springs [parts of machines]; Sieves
[machines or parts of machines]; Hoods [machine
parts]; hydraulic, pneumatic and electronic
controls for machines, motors and engines;
Clutches for land vehicles; Couplings for use with
clutches for land vehicles; Reservoirs being parts
of land vehicle clutches; electric generators, gas
generators; turbo compressor superchargers for
exhaust gases (other than for land vehicles),
lighting generators; steering wheels; covers for
steering wheels; frames and parts of internal
combustion and electrical engine mounts; injection
nozzles, injection apparatus (pump and nozzle
combinations), injection regulators; ignition
distributors; fuel installations, tanks for fuel, oil,
and air; exhaust gas purifiers; decontamination
installation for internal combustion engines;
mobile combustion engine machines; brake
installations for internal combustion and electrical
engines; mechanical and hydrodynamic brakes;
grease rings; valves; air hoses for pneumatic tires;
Hand tools (other than hand-operated) for the
maintenance of motors and engines; land-based
and floating power plants with diesel and dieselgas engines.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 18 322 326
Claim Date : 2020-10-16

 أدوات التحكم،] شفاطات [أجزاء اآللة،]أجزاء من اآلالت
الهيدروليكية والهوائية واإللكترونية لآلالت والمحركات
 وصالت لالستخدام مع، قوابض للمركبات البرية،والمحركات
 تشكل الخزانات أجزاء من قوابض،قوابض للمركبات البرية
 شواحن، المولدات الكهربائية ومولدات الغاز،المركبات البرية
فائقة الضاغط التوربيني لغازات العادم (بخالف المركبات
 أغطية لعجالت، عجالت القيادة،البرية) و ومولدات اإلضاءة
 إطارات وأجزاء االحتراق الداخلي وحوامل المحرك،القيادة
 فوهات الحقن و أجهزة الحقن (مجموعات المضخة،الكهربائية
 منشآت الوقود، موزعي االشتعال،والفوهة) و منظمات الحقن
 أجهزة تنقية غاز العادم تركيب،وخزانات الوقود والنفط والهواء
 آالت محركات،إزالة التلوث لمحركات االحتراق الداخلي
 تركيبات الفرامل لالحتراق الداخلي،االحتراق المتنقلة
، الفرامل الميكانيكية والهيدروديناميكية،والمحركات الكهربائية
، اإلطارات الهوائية، خراطيم الهواء، الصمامات،حلقات الشحوم
األدوات اليدوية (عدا التي تدار باليد) لصيانة المواتير
 محطات توليد الطاقة األرضية والعائمة بمحركات،والمحركات
.الديزل والغاز

_______________________________________
EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
326 322 18 : رقم االدعاء
16-10-2020 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

26/07/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة اولم راء لصناعة الكهربائيات
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

26/07/2021

Date of

Aulam Ra Electric Industrial
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

 11118 -7123عمان -سحاب

7123- 11118 amman

 11118 -7123عمان -سحاب
176784

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

غساالت الصحون  -غساالت [لغسل المالبس]  -مطاحن القهوة
 الخالطات الكهربائية» ألغراض منزلية  -خفاقات البيضءالكهربائية  -معاصر الفاكهة؛ الكهربائية» ألغراض منزلية -
المكانس الكهربائية آالت العجن  -االت الكوي

7123- 11118 amman
7

7

Class

176784

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

dishwashers - washing machines [laundry]-coffee
grinders, - blenders, electric, for household
purposes whisks, electric - fruit presses, electric,
for household purposes - vacuum cleaners
kneading machines - ironing machines
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تاريخ ايداع الطلب :

03/02/2022

اسم طالب التسجيل:

سمير سامي محمد الغصين

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية
عمارة الريان  ،الشميساني  ،عمان
العالمة الثالثية لالستشارات
11118عمان
176974

03/02/2022

Date of

Samir Sami Mohammad Al
Ghasein
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

Rayyan Building Shmaisani ,
Amman

- 7780

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خالطات كهربائية,غساالت صحون ,مكانس كهربائية و
غساالت

7780- 11118 Amman
7

7

Class

176974

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Electric blender for household purposes,
dishwashers, vacuum cleaners & washing
Machines
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

10/02/2021

اسم طالب التسجيل:

غوانزو انستي الكترونيك تكنولوجي كو،.
ليمتد.
الصين
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

10/02/2021

Guangzhou Ansty Electronic
Technology Co., Ltd.

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Applicant Name:
Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
No. 01A, 13th Floor,

No. 55
نو01 .ايه ،ثيرتينث فلور ،نو 55 .شيدي
Xidi Erma Road, Liwan
إرما رود ،ليوان دستريكت ،غوانزو،
District, Guangzhou, China
الصين
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
176922
9
9
176922

أجهزة راديو المركبات ،سماعات الرأس ،مواد لمآخذ الكهرباء
الرئيسية (خط اساسي) [األسالك والكابالت] ،خيوط تحديد
(تمييز) األسالك الكهربائية ،شواحن للمراكم (بطاريات)
الكهربائية ،واجهات الصوت (آالت التحكم بالصوت) ،خاليا
كلفانية (خلية فولتية) ،خزانات لمكبرات الصوت ،علب
(حافظات) للهواتف الذكية ،المقابس الكهربائية.

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Vehicle radios; headphones; materials for
electricity mains [wires, cables]; identification
threads for electric wires; chargers for electric
;accumulators; audio interfaces; galvanic cells
;cabinets for loudspeakers; cases for smartphones
electric plugs.
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تاريخ ايداع الطلب :

22/02/2021

اسم طالب التسجيل:

باتيك فيليب اس ايه جنيف

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سويسرا
شركة اجنبية
رو دو رون 1204 - 41 ،جنيف ،سويسرا

22/02/2021

Date of

PATEK PHILIPPE SA
GENEVE
: Switzerland
Foreign Company

Applicant Name:

Rue du Rhone, 41 – 1204
GENEVE, 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
176798
9
9
176798

من اجل البضائع/الخدمات التالية

سلع البصريات وبالتحديد المناظير ،نظارات طبية ،نظارات
شمسية ،علب للنظارات الطبية والنظارات الشمسية ،الحبال
للنظارات الطبية والحبال للنظارات الشمسية ،سالسل للنظارات
الطبية والنظارات الشمسية ،اكياس للنظارات واكياس للنظارات
الشمسية ،إطارات للنظارات الطبية والنظارات الشمسية،
منشورات إلكترونية قابلة للتنزيل ،المنشورات اإللكترونية
المسجلة على وسائط الحاسوب ،الساعات الذكية ،عصابات
(أربطة) الساعات التي تنقل البيانات إلى األجهزة اإللكترونية
األخرى ،أجهزة توقيت ،علب للهواتف ،علب ألجهزة المساعد
الرقمي الشخصي ( ،)PDAعلب اليوميات اإللكترونية ،علب
ألجهزة الحاسوب اللوحي ،حقائب معدة ألجهزة الحاسوب
المحمولة ،علب لمشغالت الوسائط المحمولة ،علب وقائية
لقارءات الكتب اإللكترونية ،أجهزة تسجيل الوقت ،ساعات
الوقت [أجهزة تسجيل الوقت] ،أجهزة لقياس الوقت [أجهزة
تسجيل الوقت].
_______________________________________
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCH :
رقم االدعاء 02271/2021 :
تاريخ االدعاء 12-02-2021 :

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Optical goods namely binoculars; spectacles
;sunglasses; cases for spectacles and sunglasses
spectacle cords and cords for sunglasses; chains
for spectacles and for sunglasses; eyewear pouches
and sunglasses pouches; spectacle and sunglasses
;frames; electronic publications, downloadable
electronic publications recorded on computer
media; smartwatches; watchbands that
;communicate data to other electronic devices
timing apparatus; cases for telephones; cases for
PDAs; cases for electronic diaries; cases for tablet
computers; bags adapted for laptops; cases for
portable media players; protective cases for e-book
readers; time recording apparatus; time clocks
[time recording devices]; chronographs [time
recording apparatus].
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CH
Claim No : 02271/2021
Claim Date : 2021-02-12
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

22/02/2021

اسم طالب التسجيل:

باتيك فيليب اس ايه جنيف

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

سويسرا
شركة اجنبية
رو دو رون 1204 - 41 ،جنيف ،سويسرا

22/02/2021

Date of

PATEK PHILIPPE SA
GENEVE
: Switzerland
Foreign Company

Applicant Name:

Rue du Rhone, 41 – 1204
GENEVE, 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
176787
9
9
176787

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

PATEK
من اجل البضائع/الخدمات التالية

سلع البصريات وبالتحديد المناظير ،نظارات طبية ،نظارات
شمسية ،علب للنظارات الطبية والنظارات الشمسية ،الحبال
للنظارات الطبية والحبال للنظارات الشمسية ،سالسل للنظارات
الطبية والنظارات الشمسية ،اكياس للنظارات واكياس للنظارات
الشمسية ،إطارات للنظارات الطبية والنظارات الشمسية،
منشورات إلكترونية قابلة للتنزيل ،المنشورات اإللكترونية
المسجلة على وسائط الحاسوب ،الساعات الذكية ،عصابات
(أربطة) الساعات التي تنقل البيانات إلى األجهزة اإللكترونية
األخرى ،أجهزة توقيت ،علب للهواتف ،علب ألجهزة المساعد
الرقمي الشخصي ( ،)PDAعلب اليوميات اإللكترونية ،علب
ألجهزة الحاسوب اللوحي ،حقائب معدة ألجهزة الحاسوب
المحمولة ،علب لمشغالت الوسائط المحمولة ،علب وقائية
لقارءات الكتب اإللكترونية ،أجهزة تسجيل الوقت ،ساعات
الوقت [أجهزة تسجيل الوقت] ،أجهزة لقياس الوقت [أجهزة
تسجيل الوقت].
______________________________________
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCH :
رقم االدعاء 02270/2021 :
تاريخ االدعاء 12-02-2021 :

Goods/Services

;Optical goods namely binoculars; spectacles
;sunglasses; cases for spectacles and sunglasses
spectacle cords and cords for sunglasses; chains
for spectacles and for sunglasses; eyewear pouches
and sunglasses pouches; spectacle and sunglasses
;frames; electronic publications, downloadable
electronic publications recorded on computer
media; smartwatches; watchbands that
;communicate data to other electronic devices
timing apparatus; cases for telephones; cases for
PDAs; cases for electronic diaries; cases for tablet
computers; bags adapted for laptops; cases for
portable media players; protective cases for e-book
readers; time recording apparatus; time clocks
[time recording devices]; chronographs [time
recording apparatus].
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CH
Claim No : 02270/2021
Claim Date : 2021-02-12
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تاريخ ايداع الطلب :

15/03/2021

اسم طالب التسجيل:

جيه .شو ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 10هويك بليس ،لندن ،اس دبليو  1بيه 1
جي دبليو ،المملكة المتحدة

15/03/2021

Date of

J. Choo Limited
: United Kingdom
Foreign Company

Applicant Name:

10 Howick Place, London,
SW1P 1GW, United Kingdom

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
176923
9
9
176923

من اجل البضائع/الخدمات التالية

النظارات والنظارات الشمسية والنظارات الطبية وعلب
وإطارات النظارات الشمسية والنظارات الطبية واألطر
البصرية ،االكياس الصغيرة والحقائب المعدة لحمل النظارات
الشمسية والنظارات الطبية ،علب الحاسوب المحمول وحقائب
الحاسوب المحمول ،علب الهاتف المحمول وعلب الهاتف الذكي
وأشرطة (حبال) الهاتف المحمول ،بطاقات مصرفية مشفرة
وبطاقات الوالء المشفرة ،حقائب معدة ألجهزة الكمبيوتر اللوحية
المحمولة والهواتف المحمولة والهواتف الذكية وأجهزة
الحاسوب المحمولة وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي ،أجهزة
لتسجيل أو نقل (إرسال) أو إعادة إنتاج الصوت أو الصور
وسماعات األذن وسماعات الرأس وناقالت البيانات المغناطيسية
وأقراص التسجيل ،أقراص مدمجة مسجلة مسبقا وأقراص
مضغوطة وأشرطة وأقراص ،احذية واقية ،المنشورات
اإللكترونية (القابلة للتحميل) ،تطبيقات البرمجيات (تطبيقات)،
مساند الفأرة والعالمات اإللكترونية للبضائع ،الساعات الذكية.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Eyewear, sunglasses, spectacles, sunglasses and
;spectacles cases and frames, optical frames
pouches and bags adapted to carry sunglasses and
spectacles; laptop cases, laptop bags; mobile
phone cases, smartphone cases, mobile phone
;straps; encoded bank cards, encoded loyalty cards
bags adapted for tablet computers, mobile phones,
smartphones, laptops, PDAs; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound
or images, earphones, headphones, magnetic data
carriers, recording discs; pre-recorded CDs, CD;ROMs, tapes and discs; protective footwear
electronic publications (downloadable); software
applications (Apps); mouse mats, electronic tags
for goods; smart watches.
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: تاريخ ايداع الطلب

Iron Mountain Incorporated
: United States
FOUNDATION

آيرون ماونتين إنكوربوريتد
امريكا
مؤسسة

:اسم طالب التسجيل

One Federal Street, Boston,
Massachusetts 02110, U.S.A.

 ماساتشوستس، بوسطن،ون فيدرال ستريت
 الواليات المتحدة األمريكية،02110

17/03/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

17/03/2021

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
176793
9
9
176793

Goods/Services

Downloadable computer software for collecting and
analyzing information, data and content to facilitate
information, data and content management; downloadable
computer software for use in connecting and interfacing with
an online software platform for collecting and analyzing
information, data and content to facilitate information, data
and content management; downloadable software for data,
document, and information backup, storage, recovery,
migration, application self-healing, and asset discovery;
downloadable data protection software; computer hardware
and computer program instructional manuals in electronic
form recorded on computer media for training and use of
software for collecting and analyzing information, data and
content, for data, document, and information backup, storage
recovery, migration, application self-healing, asset
discovery, downloadable data protection software
downloadable computer software for the protection of data
enabling automatic enforcement of data protection policies,
destruction and encryption of data and the disabling of lost
or stolen data processing and carrying devices;
downloadable software for document investigation and
review.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90/192,175
Claim Date : 2020-09-18

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

،سوفتوير برمجيات كمبيوتر قابل للتنزيل لتجميع وتحليل المعلومات
 والبيانات والمحتويات؛،والبيانات والمحتويات لتسهيل إدارة المعلومات
سوفتوير برمجيات كمبيوتر قابل للتنزيل لالستخدام في االتصال والتفاعل مع
 والبيانات والمحتويات،منصة سوفتوير أونالين لتج ميع وتحليل المعلومات
 والبيانات والمحتويات؛ سوفتوير قابل للتنزيل،لتسهيل إدارة المعلومات
للتخزين االحتياطي واسترجاع ونقل واسترجاع للبيانات والوثائق
والمعلومات والتوصل إلى المشكالت ذاتيا واختبار المكونات وتبين حالتها؛
سوفتوير قابل للتنزيل لحماية البيانات؛ هاردوير كمبيوتر ودالئل توجيهية
لبرامج كمبيوتر في صورة إلكترونية مسجلة على وسائط الحواسب للتدريب
، والبيانات والمحتويات،واستخدام سوفتوير تجميع وتحليل المعلومات
للتخزين االحتياطي وتخزين واسترجاع ونقل ومعالجة المشكالت والتوصل
إلى حل المشكالت ذاتيا واسترجاع البيانات والوثائق والمعلومات وتحليل
 سوفتوير حماية بيانات قابل للتنزيل سوفتوير،مكونات الشبكات واختبارها
برمجيات كمبيوتر قابل للتنزيل لحماية البيانات تمكين تفعيل سياسات حماية
 والتخلص من البيانات وتشفيرها وإيقاف معالجة البيانات،البيانات آليا
المفقودة أو المسروقة واألجهزة الحاملة لها؛ سوفتوير قابل للتنزيل لتحقق من
.الوثائق ومراجعتها

_______________________________________
US : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
90/192,175 : رقم االدعاء
18-09-2020 : تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

30/03/2021

اسم طالب التسجيل:

تراتون اس اي
المانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

داخاور اس تي ار 80995 ،641 .ميونخ،
ألمانيا

30/03/2021

Date of

TRATON SE
: Germany
Foreign Company

Applicant Name:

Dachauer Str. 641, 80995
Munchen, 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
176914
9
9
176914

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المالحة والمسح والتصوير الفوتوغرافي والسمعي البصري والبصري
والقياس والتشوير والكشف واالختبار والتفتيش على األجهزة واألدوات،
أجهزة وأدوات إلجراء أو تبديل أو تحويل أو تجميع أو تنظيم أو التحكم في
توزيع أو استخدام الكهرباء ،أجهزة وأدوات لتسجيل الصوت أو الصور أو
البيانات أو نقلها أو إعادة إنتاجها أو معالجتها ،الوسائط المسجلة والقابلة
للتنزيل وبرامج الكمبيوتر ووسائط التخزين والتسجيل الرقمية أو التناظرية
الفارغة ،أجهزة الحساب أجهزة الكمبيوتر واألجهزة الطرفية للكمبيوتر،
برنامج محاكاة المركبات ،برنامج معالجة الصور للكاميرات داخل السيارة،
برنامج ذكاء اصطناعي للمركبات ،برامج الكمبيوتر لتوفير رؤية شاملة
للمركبة ،برنامج التحكم في السيارة برامج الكمبيوتر لتشغيل المركبات،
تطبيقات الكمبيوتر ألجهزة المالحة في السيارة ،برنامج كمبيوتر مسجل لقيادة
السيارة بأمان ،تطبيقات وبرامج الكمبيوتر للقيادة اآللية للسيارة والتحكم في
وقوف السيارات ،األنظمة اإللكترونية الموجودة على متن المركبات البرية
لتقديم المساعدة على القيادة ،على متن أجهزة الكمبيوتر برامج الكمبيوتر
لتطبيقات الهاتف المحمول التي تتيح التفاعل والواجهة بين المركبات
واألجهزة المحمولة ،برنامج للمالحة  ،GPSأنظمة تحديد المواقع العالمية
( ،)GPSمستقبالت  ، GPSمكبرات الصوت للمركبات ،موصالت الوسائط
المتعددة للمركبات ،جهاز اتصاالت للمركبات ،موصالت الهاتف المحمول
للمركبات ،معدات االتصاالت السلكية والالسلكية والهواتف والهواتف
المحمولة وسم اعات الهاتف ،أجهزة تحليل محرك السيارة المحوسبة ،على
متن أجهزة الكمبيوتر للمركبات ،أجهزة الكمبيوتر للمركبات ذاتية القيادة،
أجهزة الصوت وأجهزة االستقبال للمركبات ،شاشات عرض للمركبات،
أنظمة عرض إلكترونية للسائق للمركبات ،كاميرات للمركبات ،هوائيات،
أجهزة المودم ،طابعات ،منشورات إلكترونية قابلة للتنزيل ،محطات شحن
السيارات الكهربائية ،بطاريات المركبات ،مراكم كهربائية للسيارات ،أجهزة
شحن البطاريات للسيارات ،رسوم بطارية الهاتف المحمول لالستخدام في
المركبات ،منظمات الجهد للمركبات ،صمامات السيارة ،جهاز التحكم في
درجة الحرارة للمركبات ،أنظمة السالمة اإللكترونية المتكاملة للمركبات
البرية ،أنظمة إلكترونية متكاملة لمساعدة السائق للمركبات البرية ،خاليا
الوقود ،أقطاب خاليا الوقود ،مركبات مكافحة الحرائق ،أنظمة مساعدة
السائق للسيارات ،أجهزة التحكم عن بعد لتشغيل أجهزة اإلنذار بالمركبة،
أقفال كهربائية للسيارات ،مفاتيح إلكترونية للمركبات ،جهاز التحكم عن بعد
لفتح وإغالق أبواب المركبات ،مثلثات التحذير ،مصابيح تحذير للمركبات،

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Navigation, surveying, photographic, audiovisual, optical,
measuring, signalling, detecting, testing, inspecting
apparatus and instruments; Apparatus and instruments for
conducting, switching, transforming, accumulating,
;regulating or controlling the distribution or use of electricity
Apparatus and instruments for recording, transmitting,
reproducing or processing sound, images or data; Recorded
and downloadable media, computer software, blank digital
or analogue recording and storage media; calculating
;devices; Computers and computer peripheral devices
Vehicle simulation software; Image processing software for
in-vehicle cameras; artificial intelligence software for
vehicles; computer programs for providing an all-around
view for a vehicle; vehicle control software; computer
software to operate vehicles; computer applications for
vehicle navigation apparatus; recorded computer software
for safe vehicle driving; computer applications and programs
for automatic vehicle driving and parking control; on-board
electronic systems in land vehicles for providing driving
assistance; on board computers; computer software for
mobile applications that enable interaction and interface
between vehicles and mobile devices; software for GPS
navigation; Global Positioning Systems (GPS); GPS
receivers; Amplifiers for vehicles; multimedia connectors for
vehicles; communications apparatus for vehicles; mobile
phone connectors for vehicles; telecommunications
equipment, telephones, mobile telephones, telephone
headphones; Computerized vehicle engine analyzers; on
board computers for vehicles; computers for autonomous;driving vehicles; audio devices and receivers for vehicles
displays for vehicles; electronic driver displays systems for
;vehicles; cameras for vehicles; antennas; modems; printers
electronic publications, downloadable; Charging stations for
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electric vehicles; vehicles batteries; accumulators, electric,
for vehicles; battery charging devices for motor vehicles; cell
phone battery charges for use in vehicles; voltage regulators
for vehicles; vehicle fuses; temperature control apparatus for
vehicles; integrated electronic safety systems for land
vehicles; integrated electronic driver assistance systems for
land vehicles; fuel cells; fuel cell electrodes; Fire fighting
vehicles; driver assistance systems for motor vehicles;
remote controls for operating vehicle alarms; electric locks
for vehicles; electronic keys for vehicles; remote control
apparatus for opening and closing vehicles doors; warning
triangles; warning lamps for vehicles; vehicle tracking
apparatus and systems; vehicle automatic driving control
devices; multimedia navigation systems for vehicles; vehicle
speed control systems and apparatus; autonomous driving
control systems for vehicles; vehicle wheel alignment
machines; water, oil and fuel level indicators for vehicles;
tire balancing units for motor vehicles; cruise controls for
vehicles; mileage and kilometer recorders for vehicles;
parking sensors for vehicles; radar apparatus for vehicles;
automatic indicators of low pressure in vehicle tires; vehicle
drive training simulators; remote controls for motors;
electronic control sensors for motors; electronic motor
checking apparatus; Detection and Ranging [LIDAR]
apparatus; Engine analyzers, engine control sensors, internal
combustion and electrical engine testing apparatus,
temperature regulators for vehicles engines, starter cables for
motors; Electric devices, information technology apparatus
and instruments and software for road safety, platooning and
autonomous driving; Electric devices, information
technology apparatus and instruments and software for
managing electric propulsion systems and energy
management systems; Software applications for use in
transportation or commercial vehicle industry; Electric
devices, information technology apparatus and instruments,
software and electronic manuals and guides for diagnostics,
maintenance, service, repair of vehicles, engines and motors.
________________________________________Priority
claim: Claim Country : EU
Claim No : 18 322 333
Claim Date : 2020-10-16

، أجهزة التحكم في قيادة السيارة األوتوماتيكية،أجهزة وأنظمة تتبع المركبات
 أنظمة وأجهزة التحكم في سرعة،أنظمة مالحة الوسائط المتعددة للمركبات
 آالت محاذاة عجالت، أنظمة التحكم في القيادة المستقلة للمركبات،السيارة
 وحدات موازنة، مؤشرات مستوى الماء والزيت والوقود للمركبات،السيارة
 مسجالت األميال، أجهزة التحكم في التطواف للمركبات،اإلطارات للسيارات
، جهاز رادار للمركبات، مجسات وقوف السيارات،والكيلومتر للمركبات
 محاكيات،مؤشرات أوتوماتيكية للضغط المنخفض في إطارات السيارة
 مجسات التحكم، أجهزة التحكم عن بعد للمحركات،تدريب قيادة السيارة
 جهاز الكشف، جهاز فحص المحرك اإللكتروني،اإللكترونية للمحركات
 محرك تحليل و وأجهزة االستشعار التحكم بالمحرك،]LIDAR[ والمدى
احتراق والكهربائية محرك اختبار الجهاز و درجة الحرارة لمحركات
 األجهزة الكهربائية وأجهزة وأدوات،السيارات و والكابالت بداية للمحركات
،تكنولوجيا المعلومات وبرامج السالمة على الطرق والفصائل والقيادة الذاتية
األجهزة الكهربائية و أجهزة وأدوات تكنولوجيا المعلومات وبرامج إدارة
 تطبيقات برمجية لالستخدام في،أنظمة الدفع الكهربائي وأنظمة إدارة الطاقة
 األجهزة الكهربائية وأجهزة وأدوات،النقل أو صناعة المركبات التجارية
تكنولوجيا المعلومات والبرامج واألدلة اإللكترونية واألدلة للتشخيص
.والصيانة والخدمة وإصالح المركبات والمواتير والمحركات

_______________________________________
EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
333 322 18 : رقم االدعاء
16-10-2020 : تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

30/03/2021

اسم طالب التسجيل:

تراتون اس اي
المانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

داخاور اس تي ار 80995 ،641 .ميونخ،
ألمانيا

30/03/2021

Date of

TRATON SE
: Germany
Foreign Company

Applicant Name:

Dachauer Str. 641, 80995
Munchen, 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
176911
9
9
176911

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

TENTIK
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المالحة والمسح والتصوير الفوتوغرافي والسمعي البصري والبصري
والقياس والتشوير والكشف واالختبار والتفتيش على األجهزة واألدوات،
أجهزة وأدوات إلجراء أو تبديل أو تحويل أو تجميع أو تنظيم أو التحكم في
توزيع أو استخدام الكهرباء ،أجهزة وأدوات لتسجيل الصوت أو الصور أو
البيانات أو نقلها أو إعادة إنتاجها أو معالجتها ،الوسائط المسجلة والقابلة
للتنزيل وبرامج الكمبيوتر ووسائط التخزين والتسجيل الرقمية أو التناظرية
الفارغة ،أجهزة الحساب أجهزة الكمبيوتر واألجهزة الطرفية للكمبيوتر،
برنامج محاكاة المركبات ،برنامج معالجة الصور للكاميرات داخل السيارة،
برنامج ذكاء اصطناعي للمركبات ،برامج الكمبيوتر لتوفير رؤية شاملة
للمركبة ،برنامج التحكم في السيارة برامج الكمبيوتر لتشغيل المركبات،
تطبيقات الكمبيوتر ألجهزة المالحة في السيارة ،برنامج كمبيوتر مسجل لقيادة
السيارة بأمان ،تطبيقات وبرامج الكمبيوتر للقيادة اآللية للسيارة والتحكم في
وقوف السيارات ،األنظمة اإللكترونية الموجودة على متن المركبات البرية
لتقديم المساعدة على القيادة ،على متن أجهزة الكمبيوتر برامج الكمبيوتر
لتطبيقات الهاتف المحمول التي تتيح التفاعل والواجهة بين المركبات
واألجهزة المحمولة ،برنامج للمالحة  ،GPSأنظمة تحديد المواقع العالمية
( ،)GPSمستقبالت  ، GPSمكبرات الصوت للمركبات ،موصالت الوسائط
المتعددة للمركبات ،جهاز اتصاالت للمركبات ،موصالت الهاتف المحمول
للمركبات ،معدات االتصاالت السلكية والالسلكية والهواتف والهواتف
المحمولة وسم اعات الهاتف ،أجهزة تحليل محرك السيارة المحوسبة ،على
متن أجهزة الكمبيوتر للمركبات ،أجهزة الكمبيوتر للمركبات ذاتية القيادة،
أجهزة الصوت وأجهزة االستقبال للمركبات ،شاشات عرض للمركبات،
أنظمة عرض إلكترونية للسائق للمركبات ،كاميرات للمركبات ،هوائيات،
أجهزة المودم ،طابعات ،منشورات إلكترونية قابلة للتنزيل ،محطات شحن
السيارات الكهربائية ،بطاريات المركبات ،مراكم كهربائية للسيارات ،أجهزة
شحن البطاريات للسيارات ،رسوم بطارية الهاتف المحمول لالستخدام في
المركبات ،منظمات الجهد للمركبات ،صمامات السيارة ،جهاز التحكم في
درجة الحرارة للمركبات ،أنظمة السالمة اإللكترونية المتكاملة للمركبات
البرية ،أنظمة إلكترونية متكاملة لمساعدة السائق للمركبات البرية ،خاليا
الوقود ،أقطاب خاليا الوقود ،مركبات مكافحة الحرائق ،أنظمة مساعدة
السائق للسيارات ،أجهزة التحكم عن بعد لتشغيل أجهزة اإلنذار بالمركبة،
أقفال كهربائية للسيارات ،مفاتيح إلكترونية للمركبات ،جهاز التحكم عن بعد
لفتح وإغالق أبواب المركبات ،مثلثات التحذير ،مصابيح تحذير للمركبات،
أجهزة وأنظمة تتبع المركبات ،أجهزة التحكم في قيادة السيارة األوتوماتيكية،

Goods/Services

Navigation, surveying, photographic, audiovisual, optical,
measuring, signalling, detecting, testing, inspecting
apparatus and instruments; Apparatus and instruments for
conducting, switching, transforming, accumulating,
;regulating or controlling the distribution or use of electricity
Apparatus and instruments for recording, transmitting,
reproducing or processing sound, images or data; Recorded
and downloadable media, computer software, blank digital
or analogue recording and storage media; calculating
;devices; Computers and computer peripheral devices
Vehicle simulation software; Image processing software for
in-vehicle cameras; artificial intelligence software for
vehicles; computer programs for providing an all-around
view for a vehicle; vehicle control software; computer
software to operate vehicles; computer applications for
vehicle navigation apparatus; recorded computer software
for safe vehicle driving; computer applications and programs
for automatic vehicle driving and parking control; on-board
electronic systems in land vehicles for providing driving
assistance; on board computers; computer software for
mobile applications that enable interaction and interface
between vehicles and mobile devices; software for GPS
navigation; Global Positioning Systems (GPS); GPS
receivers; Amplifiers for vehicles; multimedia connectors for
vehicles; communications apparatus for vehicles; mobile
phone connectors for vehicles; telecommunications
equipment, telephones, mobile telephones, telephone
headphones; Computerized vehicle engine analyzers; on
board computers for vehicles; computers for autonomous;driving vehicles; audio devices and receivers for vehicles
displays for vehicles; electronic driver displays systems for
;vehicles; cameras for vehicles; antennas; modems; printers
electronic publications, downloadable; Charging stations for
electric vehicles; vehicles batteries; accumulators, electric,
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for vehicles; battery charging devices for motor vehicles; cell
phone battery charges for use in vehicles; voltage regulators
for vehicles; vehicle fuses; temperature control apparatus for
vehicles; integrated electronic safety systems for land
vehicles; integrated electronic driver assistance systems for
land vehicles; fuel cells; fuel cell electrodes; Fire fighting
vehicles; driver assistance systems for motor vehicles;
remote controls for operating vehicle alarms; electric locks
for vehicles; electronic keys for vehicles; remote control
apparatus for opening and closing vehicles doors; warning
triangles; warning lamps for vehicles; vehicle tracking
apparatus and systems; vehicle automatic driving control
devices; multimedia navigation systems for vehicles; vehicle
speed control systems and apparatus; autonomous driving
control systems for vehicles; vehicle wheel alignment
machines; water, oil and fuel level indicators for vehicles;
tire balancing units for motor vehicles; cruise controls for
vehicles; mileage and kilometer recorders for vehicles;
parking sensors for vehicles; radar apparatus for vehicles;
automatic indicators of low pressure in vehicle tires; vehicle
drive training simulators; remote controls for motors;
electronic control sensors for motors; electronic motor
checking apparatus; Detection and Ranging [LIDAR]
apparatus; Engine analyzers, engine control sensors, internal
combustion and electrical engine testing apparatus,
temperature regulators for vehicles engines, starter cables for
motors; Electric devices, information technology apparatus
and instruments and software for road safety, platooning and
autonomous driving; Electric devices, information
technology apparatus and instruments and software for
managing electric propulsion systems and energy
management systems; Software applications for use in
transportation or commercial vehicle industry; Electric
devices, information technology apparatus and instruments,
software and electronic manuals and guides for diagnostics,
maintenance, service, repair of vehicles, engines and motors.
________________________________________Priority
claim: Claim Country : EU
Claim No : 18 322 326
Claim Date : 2020-10-16

 أنظمة وأجهزة التحكم في سرعة،أنظمة مالحة الوسائط المتعددة للمركبات
 آالت محاذاة عجالت، أنظمة التحكم في القيادة المستقلة للمركبات،السيارة
 وحدات موازنة، مؤشرات مستوى الماء والزيت والوقود للمركبات،السيارة
 مسجالت األميال، أجهزة التحكم في التطواف للمركبات،اإلطارات للسيارات
، جهاز رادار للمركبات، مجسات وقوف السيارات،والكيلومتر للمركبات
 محاكيات،مؤشرات أوتوماتيكية للضغط المنخفض في إطارات السيارة
 مجسات التحكم، أجهزة التحكم عن بعد للمحركات،تدريب قيادة السيارة
 جهاز الكشف، جهاز فحص المحرك اإللكتروني،اإللكترونية للمحركات
 محرك تحليل و وأجهزة االستشعار التحكم بالمحرك،]LIDAR[ والمدى
احتراق والكهربائية محرك اختبار الجهاز و درجة الحرارة لمحركات
 األجهزة الكهربائية وأجهزة وأدوات،السيارات و والكابالت بداية للمحركات
،تكنولوجيا المعلومات وبرامج السالمة على الطرق والفصائل والقيادة الذاتية
األجهزة الكهربائية و أجهزة وأدوات تكنولوجيا المعلومات وبرامج إدارة
 تطبيقات برمجية لالستخدام في،أنظمة الدفع الكهربائي وأنظمة إدارة الطاقة
 األجهزة الكهربائية وأجهزة وأدوات،النقل أو صناعة المركبات التجارية
تكنولوجيا المعلومات والبرامج واألدلة اإللكترونية واألدلة للتشخيص
.والصيانة والخدمة وإصالح المركبات والمواتير والمحركات

______________________________________
EU : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
326 322 18 : رقم االدعاء
16-10-2020 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

08/04/2021

اسم طالب التسجيل:

هيوجو بوس تريد مارك مانجمنت جي ام بي
اتش اند كو .كيه جي

جنسية الطالب :

المانيا
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ديسيلستراسيه  72555 ،12ميتزينجين،
المانيا
خالد علي
11190عمان/خلدا/ش وصفي التل
176957

من اجل البضائع/الخدمات التالية

النظارات والقطع العائدة لها ،علب النظارات ،محافظ
الهواتف الخليوية ،حقائب الكمبيوتر المحمول ،الساعات
الذكية والبرمجيات ،تطبيقات الهاتف المحمول ،متعقبات
األنشطة القابلة للبس ،أقالم إلكترونية ،سماعات األذن،
سدادات األذن ،أجراس اإلنذار ،األفالم و ملفات الصور
القابلة للتنزيل ،المجالت اإللكترونية ،ملفات الموسيقى القابلة
للتنزيل ،البودكاست ،مفاتيح ويب بمنفذ  ،USBسماعات
اإلتصاالت ،ميكروفونات ألجهزة اإلتصال ،مستقبالت
البيانات المتنقلة ،أجهزة اإلرسال البصرية الرقمية ،محافظ
لتخزين األقراص المدمجة ،المفكرات الرقمية ،ذاكرات
إلكترونية ،بطاقات مدمج فيها رقاقات التعريف بنظام استخدام
موجات الراديو ،بطاقات تحمل معلومات مشفرة أو مسجلة
مغناطيسيا ،بطاقات مع رموز قابلة للقراءة آليا ،محافظ
ألجهزة تخزين الموسيقى ،شرائح الذاكرة ،سماعات أللعاب
الواقع اإلفتراضي ،أغطية لقارئات الكتب اإللكترونية،
مكبرات صوت ذكية ،مشغالت  ،MP4سماعات الرأس،
سماعات الرأس الالسلكية ،سماعات لداخل األذن ،سماعات
رأس للهواتف الذكية ،محافظ لسماعات الرأس ،سماعات
الرأس إللغاء الضوضاء ،سماعات الرأس الالسلكية للهواتف
الذكية ،سماعات الرأس للهواتف ،مجموعات سماعات الرأس
والميكروفونات ،مكبرات الصوت ،كبائن لمكبرات الصوت،
مكبرات الصوت الالسلكية ،منصات أو قواعد تكبير الصوت
القابلة للحمل.
_____________________________________
__االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء 018440541 :
تاريخ االدعاء 26-03-2021 :

HUGO BOSS Trade Mark
Management GmbH & Co.
KG
: Germany
Foreign Company

Applicant Name:

Dieselstr. 12, 72555
Metzingen, Germany

البراسنة ص.ب- 928413

الصنف

08/04/2021

Date of

9

khaled ali al barasneh
P.O.Box928413- 11190
amman/khalda/wasfi al tal
Class
176957
9

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Spectacles and parts therefor; spectacle cases; cell
phone cases; laptop cases; Smartwatches and
;Software; mobile Apps; wearable activity trackers
;Electronic pens; ear phones; ear plugs; alarm bells
Films, Downloadable image files; Electronic
;magazines; Downloadable music files; Podcasts
;USB web keys; Communications headsets
Microphones for communication devices; Mobile
data receivers; Digital optical transmission
;apparatus; CD storage wallets; Digital notepads
Electronic memories; Labels with integrated RFID
chips; Labels carrying magnetically recorded or
encoded information; Labels with machine-readable
codes; Cases for music storage devices; Memory
sticks; Headsets for virtual reality games; Electronic
;book reader covers; Smart speakers; MP4 players
Headphones; Wireless headphones; In-ear
headphones; Headphones for smart phones; Cases
;for headphones; Noise cancelling headphones
Wireless headsets for smartphones; Telephone
;headsets; Headphone-microphone combinations
Loudspeakers; Cabinets for loudspeakers; Wireless
speakers; Portable speaker docks.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018440541
Claim Date : 2021-03-26
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Date of
Applicant Name:
Nationality

Trina Solar Co .,Ltd
: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

30/05/2021

Foreign Company

30/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

ليمتد.ترينا سولر كو
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

. No. 2 Trina Road, Trina PV
. ترينا رودء ترينا بي في بارك2 .نمبر
Park, Xinbei District,
.- 1  جيانو. شانغزهو.كسينبيي ديستريكت
Changzhou, Jiangsu ° 213031,
الصين
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
177041
9
9
177041

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

DUOMAX
Goods/Services

Solar panels for the production of electricity;
Photovoltaic apparatus and installations for
generating solar electricity: Solar powered
chargers; Photovoltaic panels for - generating
electricity; Solar batteries; Photovoltaic cells;
Accumulators, electric: Inverters [electricity];
Inverters for power supply; Photovoltaic inverters.
,

الخدمات التالية/من اجل البضائع

األلواح الشمسية إلنتاج الكهرباء؛ األجهزة الكهروضونية
والمنشات لتوليد الكهرباء الشمسية؛ شواحن تعمل بالطاقة
الشمسية؛ األلواح الكهروضونية لتوليد الكهرباء؛ البطاريات
 محوالت: الخاليا الضونية؛ بطاريات كهربانية؛:الشمسية
, .[كهرباء] ؛ محوالت اإلمدادات الطاقة؛ محوالت ضونية
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Date of

30/05/2021

Applicant Name:
Nationality

Trina Solar Co .,Ltd
: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

30/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

ليمتد.ترينا سولر كو
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

. No. 2 Trina Road, Trina PV
. ترينا رودء ترينا بي في بارك2 .نمبر
Park, Xinbei District,
.- 1  جيانو. شانغزهو.كسينبيي ديستريكت
Changzhou, Jiangsu ° 213031,
الصين
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
177040
9
9
177040

Goods/Services

Solar panels for the production of electricity;
Photovoltaic apparatus and installations , for
generating solar electricity; Solar powered
chargers; Photovoltaic panels for i generating
electricity; Solar batteries; Photovoltaic cells;
Accumulators, electric: inverters [electricity];
Inverters for power supply; Photovoltaic inverters.
,

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

األلواح الشمسية إلنتاج الكهرباء؛ األجهزة انكهروضونية
والمنشات لتوليد الكهرباء الشمسية؛ شواحن تعمل بالطاقة
الشمسية؛ األلواح الكهروضونية لتوليد الكهرباء؛ البطاريات
الشمسية؛ الخاليا الضونية؛ بطاريات كهربانية؛ محوالت
, .[كهرباء] ؛ محوالت إلمدادات الطاقة؛ محوالت ضونية
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Date of

30/05/2021

Applicant Name:
Nationality

Trina Solar Co., Ltd
: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company
No. 2 Trina Road, Trina PV
Park, Xinbei District,
Changzhou, Jiangsu 213031,
China
The Right Choice IP
P.O.Box841153- 11184
AMMAN
Class
177039
9

Goods/Services

Solar panels for the production of electricity;
Photovoltaic apparatus and installations for
generating solar electricity; Solar powered
chargers; Photovoltaic panels for generating
electricity; Solar batteries; Photovoltaic cells;
Accumulators, electric; Inverters [electricity];
Inverters for power supply; Photovoltaic inverters.

30/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

 ليمتد،.ترينا سولر كو
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، ترينا بي في بارك، ترينا رود2 .نمبر
 جيانغسو، شانغزهو،كسينبيي ديستريكت
 الصين،213031
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
 عمان االردن11184 -841153ب.ص
9

الصنف

177039

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

األلواح الشمسية إلنتاج الكهرباء؛ األجهزة الكهروضوئية
والمنشآت لتوليد الكهرباء الشمسية؛ شواحن تعمل بالطاقة
الشمسية؛ األلواح الكهروضوئية لتوليد الكهرباء؛ البطاريات
الشمسية؛ الخاليا الضوئية؛ بطاريات كهربائية؛ محوالت
.[كهرباء] ؛ محوالت إلمدادات الطاقة؛ محوالت ضوئية
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تاريخ ايداع الطلب :

30/05/2021

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

177065

الصنف

9

30/05/2021

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
177065
9

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

APPLE FIND MY
من اجل البضائع/الخدمات التالية

الحواسيب؛ 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 قياس]؛ 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
القابلة للبس الستخدامها مع الحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية
النقالة والساعات الذكية والنظارات الذكية والخواتم الذكية وسماعات األذن

Goods/Services

Computers; 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
;entertainment-related 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 devices, wearable electronic
devices, smartwatches, smartglasses, earphones, headphones,
televisions, set top boxes, and audio and video players and
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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؛ الكا ميرات؛ 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
تحكم 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 و مكبرات 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
للبس والساعات الذكية وا لنظارات الذكية 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 للبس 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 وسماعات الرأس
وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ قضبان التصوير
الذاتي؛ أجهزة الشحن الخاصة بالسجائر اإللكترونية؛ األطواق اإللكترونية

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 screens,
mobile telephone screens, and smartwatch screens; parts and
accessories for computers, computer peripherals, mobile
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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;
solar panels for the production of electricity; solar wafers;
solar batteries; 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 : 82296
Claim Date : 2020-12-23

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؛ ألواح
شمسية النتاج الكهرباء؛ رقاقات شمسية؛ بطاريات شمسية؛ مانعات
الصواعق؛ أجهزة التحليل الكهربائي؛ طفايات الحرائق؛ األجهزة اإلشعاعية
لألغراض الصناعية؛ أجهزة ومعدات اإلنقاذ؛ صفارات اإلنذار؛ الصور
الكرتونية المتحركة؛ أجهزة فحص البيض؛ صفارات للكالب؛ مغناطيسات
للزينة؛ األسوار المكهربة؛ معوقات السيارات القابلة للنقل المتحكم بها عن
.بعد

______________________________________ _االدعاء بحق
JM : بلد االدعاء:االولوية
82296 : رقم االدعاء
23-12-2020 : تاريخ االدعاء
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: تاريخ ايداع الطلب

AL -Ameen for technological
solutions llc
: Jordan
Limited Liability Company

شركة االمين للحلول التكنولوجية

:اسم طالب التسجيل

khalifeh complex ibn arabi st 3
shmeisani amman

 ابن عربي بناية خليفة-  الشميساني- عمان
3 رقم

08/06/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

08/06/2021

Date of

االردن
م.م.ذ

 عمان11181 -2347 سالم سفيان عبندة

2347- 11181 amman
176980

Class

9

Goods/Services

9

الصنف

176980

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Data processing equipment. Computer software,
recorded that is uploaded on private. servers for
users and for data storage purposes. Diagnostic
apparatus not for medical purposes. Computer
programs, downloadable software that are
Jwnloaded directly onto computers and store data
on private servers for users. Monitoring Device.
Measuring Device, electronic.

 برمجيات الحاسوب المسجلة التي تحمل.أجهزة معالجة البيانات
.على خوادم خاصة لدى المستخدمين ولغايات حفظ البيانات
 برامج الحاسوب.أجهزة التشخيص لغير الغايات الطبية
(البرمجيات القابلة للتحميل) التي تحمل على أجهزة الحاسوب
بشكل مباشر وتحفظ البيانات على خوادم خاصة لدى
 تجهيزات القياس. أجهزة المراقبة الكهربائية.المستخدمين
.الكهرباني

________________________________________
Disclaimer : the registration of the trademark does
not give owners the exclusive right to use the word
“Doctor” separately from the mark.

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي لصاحبها الحق المطلق: لتنازل
." بمعزل عن العالمةDoctor“" باستعمال كلمة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

17/06/2021

اسم طالب التسجيل:

انهوي ليانجليانج اليكترونيك تكنولوجي كو،.
ال تي دي.

جنسية الطالب :

الصين
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Applicant Name:

ANHUI LIANGLIANG
ELECTRONIC
TECHNOLOGY CO.,LTD.
: China

Foreign Company

لينكسي ايست رود ،كيشان نورث افينيو،
ايكونوميك ديفلوبمنت زون ،جوانجدي
كاونتي ،اكسوانشينج سيتي ،انهوي
بروفينس ،الصين

Linxi East Road, Cishan North
Avenue, Economic
Development Zone, Guangde
County, Xuancheng City,
Anhui Province, China
3308- 11181

مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية
 11181 -3308عمان
176901

17/06/2021

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الموصالت ،الكهربائية؛ مفاتيح الخاليا (الكهربائية)؛ اجهزة
تنظيم الحرارة؛ مفاتيح زمنية األوتوماتيكية؛ المحوالت
الكهربائية؛ خافتات الضوء (منظمات)  ،الكهربائية؛ البطاريات،
الكهربائية؛ منظمات الفولتية للمركبات؛ أغطية للمخارج
الكهربائية؛ المقابس الكهربائية

9

9

Class

Date of

176901

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

;]conductors, electric; cell switches [electricity
heat regulating apparatus; time switches,
automatic; electrical adapters; light regulators
[dimmers], electric; batteries, electric; voltage
;regulators for vehicles; covers for electric outlets
electric plugs
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تاريخ ايداع الطلب :

20/06/2021

اسم طالب التسجيل:

سمير سامي محمد الغصين

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
شركة اجنبية

20/06/2021

Date of

Samir Sami Mohammad Al
Ghasein
: Jordan
Foreign Company

Applicant Name:

عمارة الريان ،الشميساني ،عمان

Rayyan Building,
Shmaisani,Amman

شركة العالمة الثالثية لالستشارات ( تراي
مارك)  11118 -7780عمان ،االردن
176743

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

كاميرات فتوغرافية ,مسجالت الكاسيت ,أجهزة حاسوب ,أجهزة
تشغيل االقراص المدمجة ,طابعات حاسوب ,مكاوي كهربائية
للمالبس ,مكبرات صوت ,ميكروفونات ,مسجالت صغيرة
الحجم ,شاشات عرض ,أجهزة راديو ,أجهزة عرض الشرائح,
هواتف ,هواتف محمولة  ,أجهزة تلفزيون و فيديو,

TRI MARK CONSULTING
7780- 11118 Amman, Jordan
9

9

Class

176743

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Photography cameras, cassette players, computers,
compact disc players, computer printers, electric
flat irons, loudspeakers, ersonal stereos, projection
screens, radios, slide projectors, telephones,
portable telephones, televisions and videos.
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: تاريخ ايداع الطلب

Jordan Aluminium Plating &
Manufacturing Co
: Jordan
Limited Liability Company

شركة الراوي لصناعة االسالك والكوابل
االردنية
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

112- 21467 amman/alnammak
ben almkran

شارع الشهيد وصفي/ عمان21467 -112
التل

112- 21467 amman/alnammak
ben almkran

شارع الشهيد وصفي/ عمان21467 - 112
التل

04/07/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

04/07/2021

Date of

177068

Class

9

Goods/Services

Battery cables , cables , electric , computer cables
,earth cables , network cabling , power cables
telecommunications cables

9

الصنف

177068

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

اسالك بطاريات اسالك كهرباء سلك كمبيوتر سلك ارضي شلك
شبكة انترنت سلك توليد طاقة سلك اتصاالت
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

05/08/2021

Applicant Name:

Al estidama digital solutions
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

9

Goods/Services

downloadable smartphone application for
electronic and digital signature services

________________________________________
Disclaimer : the registration of trad mark does not
give owners the exclusive right to use Tawqi3
separately from the mark

االستدامة للحلول الرقمية
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

 ش باريس-  عمان111814 -144318

144318- 111814 amman
Class

: تاريخ ايداع الطلب

 ش باريس-  عمان111814 -144318

144318- 111814 amman

176761

05/08/2021

9

الصنف

176761

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تطبيق هواتف ذكية قابل للتحميل من اجمل خدمات التوقيع
االلكتروني

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي صاحبها الحق المطلق: لتنازل
باستعمال "توقيع " بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

16/09/2021

Applicant Name:

My things for logistics
services company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

P.O.Box850776- 11185

16/09/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة اشيائي للخدمات اللوجستية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
الشميساني/ عمان11185 -850776ب.ص
1بناية/ ش ابو سفيان/

amman/alshmesani//abu sufyan
str/buil str
P.O.Box850776- 11185
الشميساني/ عمان11185 -850776ب.ص
amman/alshmesani//abu sufyan
1بناية/ ش ابو سفيان/
str/buil str
Class
الصنف
176857
9
9
176857

Goods/Services

Software for administrative processing of storage,
packaging, delivery and transportation goods;
downloadable software in the nature of a mobile
application for food delivery and ordering; and
arranging for traveling; for selling goods; mediator
for services and advertisements between owners
and customers; 1st party for selling goods or 3rd
party; could sell our own products in our own
places, branches or locations if they exist

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تطبيق رقمي لتنفيذ العمليات االدارية لمعالجة نقل وتخزين
 قابل للتحميل على الهواتف المحمولة،وتوصيل وتغليف البضائع
واالجهزة اللوحية وغيرها للقيام بطلب البضائع المختلفة
يعمل كوسيط للخدمات والمشتريات، والخدمات وتوصيلها
يستخدم لبيع البضائع كطرف، والبضائع بين المالك والزبون
يوفر خدمة شراء البضائع من مواقعنا او فروعنا، اول او ثالث
ان وجدت
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Date of

06/12/2021

Applicant Name:

My things for logistics
services company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

P.O.Box850776- 11185

06/12/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة اشيائي للخدمات اللوجستية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
الشميساني/ عمان11185 -850776ب.ص
1بناية/ ش ابو سفيان/

amman/alshmesani//abu sufyan
str/buil str
P.O.Box850776- 11185
الشميساني/ عمان11185 -850776ب.ص
amman/alshmesani//abu sufyan
1بناية/ ش ابو سفيان/
str/buil str
Class
الصنف
176856
9
9
176856

Goods/Services

Transportation , packaging and storage of goods

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

النقل والتعبئة والتغليف والتخزين للبضائع
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Date of

02/05/2021

Applicant Name:

samer mohammad hussein
abusheha
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Class

9

Goods/Services

connections for electric lines , distribution boxes electricity ,
signals, luminous or mechanical , switchboxes electricity ,
lighting ballasts , materials for electricity mains wires, cables
, cables, electric , beacons, luminous , inductors electricity ,
switches, electric , epidiascopes , commutators , solenoid
valves electromagnetic switches , alarm bells, electric , cell
switches electricity , signs, luminous , light-emitting diodes
LED , bells warning devices , igniting apparatus, electric, for
igniting at a distance , ducts electricity , control panels
electricity , light regulators dimmers , electric , stage lighting
regulators , electricity conduits , transformers electricity ,
plugs, sockets and other contacts electric connections ,
circuit closers , telerupters , wires, electric , light dimmers
regulators , electric , batteries for lighting , copper wire,
insulated , time switches, automatic , push buttons for bells ,
resistances, electric , sockets, plugs and other contacts
electric connections , junction boxes electricity , branch
boxes electricity , connectors electricity , distribution boards
electricity , magic lanterns , electric door bells , switchboards
, signal lanterns , lightning arresters , sheaths for electric
cables , locks, electric , couplings, electric , coils, electric ,
telephone wires , collectors, electric , circuit breakers ,
optical lamps , solar panels for the production of electricity ,
limiters electricity , inverters electricity , covers for electric
outlets , flashing lights luminous signals ,

: تاريخ ايداع الطلب

سامر محمد حسين ابو شيحه

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
الشميساني- عمان11118 -6739ب.ص

amman - almurabtoun
streetP.O.Box6739- 11118
Amman- Shmisani
P.O.Box6739- 11118 AmmanShmisani
176894

02/05/2021

الشميساني- عمان11118 -6739ب.ص
9

الصنف

176894

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 المضيئة، اإلشارات,  صناديق توزيع كهربائية, وصالت للخطوط الكهربائية
 المواد المستخدمة,  كوابح إضاءة,  صناديق مفاتيح كهربائية, أو الميكانيكية
,  الكهربائية، وكابالت, ) الكابالت،ألسالك الكهرباء الرئيسية (األسالك
 فوانيس,  الكهربائية،  المفاتيح,  ملفات الحث الكهربائية,  المضيئة، المنارات
 صمامات تشغل بملفات لولبية مفاتيح,  مبدِّالت التيار الكهربائي, سحرية
,  مفاتيح الخاليا الكهربائية,  الكهربائية،  أجراس اإلنذار, كهرومغناطيسية
 أجراس أدوات,  الصمامات الثنائية الباعئة للضوء,  المضيئة، والالفتات
,  أنابيب كهربائية,  للتشغيل عن بعد، الكهربائية، أجهزة اإلشعال, إنذار
 منظمات,  منظمات الضوء (خافتات) الكهربائية, لوحات تحكم كهربائية
 القوابس، المقابس,  محوالت كهربائية,  القنوات الكهربائية, إضاءة المسرح
 أدوات إقفال الدارات الكهربائيه, )والوصالت األخرى (الوصالت الكهربائية
 خافتات الضوء,  الكهربائية، األسالك,  قاطع للتيار الكهرباي عن بُعد,
,  المعزولة، األسالك النحاسية,  بطاريات لإلضاءة,  الكهربائية،)(منظمات
 الكهربائية،  المقاومات,  أزرار كباسة لألجراس, مفاتيح زمنية األوتوماتيكية
, ) المقابس والمالمسات األخرى (الوصالت الكهربائية، مقابس كهربائية,
,  وصالت كهربائية,  صناديق فرعية كهربائية, صناديق توصيل كهربائية
,  أجراس كهربائية لألبواب,  فوانيس سحرية, لوحات التوزيع كهربائية
 أغلفة للكبالت,  موقفات اإلضاءة,  فوانيس إشارة, لوحات مفاتيح كهربائية
,  الكهربائية، الملفات,  الكهربائية، المرابط,  الكهربائية، االقفال, الكهربائية
,  مفاتيح قطع الدارات الكهربائيه,  الكهربائية، ُمج ِّمعات, أسالك هواتف
,  محددِّات كهربائية,  األلواح الشمسية إلنتاج الكهرباء, مصابيح بصرية
 المصابيح,  أغطية للمخارج الكهربائية, )محوالت التيارات (كهربائية
, )الوميضية (إشارات مضيئة
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Date of

27/02/2022

Applicant Name:

Layan General Supplies
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

27/02/2022

: تاريخ ايداع الطلب

الليان للتوريدات العامه
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

831379- 11183 Al Yadoudeh Madaba St

 اليادودة ش مادبا- عمان11183 -831379

831379- 11183 Al Yadoudeh Madaba St

 اليادودة ش- عمان11183 -831379
مادبا

177060

Class

9

Goods/Services

Downloadable mobile application for or buyers
and sellers of goods and services; downloadable
mobile application for administrative processing of
storage, packaging, delivery and transportation of
goods.

9

الصنف

177060

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تطبيقات الهاتف المحمول القابلة للتنزيل من اجل المشترين
 [ والخدمات ؛ تطبيقات الهاتف المتحرك القابلة. والبائعين للسلع
 اللتخزين والتعبئة والتسليم ونقل. للتنزيل للمعالجة اإلدارية
البضائع
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Date of

04/03/2021

Applicant Name:

Alcon Inc.
: Switzerland
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Rue Louis-d'Affry 6, 1701
Fribourg, Switzerland

04/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.آلكون إنك
سويسرا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، فريبورغ1701 ،6 رو لويس ديفري
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
176767
10
10
176767

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

DRAGONFLY
Goods/Services

Surgical apparatus and instruments for use in
ophthalmic surgery.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

.األجهزة واألدوات الجراحية المستخدمة في جراحة العيون
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تاريخ ايداع الطلب :

24/08/2021

اسم طالب التسجيل:

فيينا الب داياجنوستيكس جي ام بي اتش

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

النمسا
شركة اجنبية

24/08/2021

Date of

ViennaLab Diagnostics
GmbH
: Austria
Foreign Company

Applicant Name:

جودنزدورفر جورتيل 1120 ،45 -43
فيينا ،النمسا

Gaudenzdorfer Guertel 43 - 45,
1120 Vienna, Austria

مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية
 11181 -3308عمان

3308- 11181 amman

176729

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

ألجهزة واألدوات الجراحية والطبية وطب األسنان والطب
البيطري  ،ال سيما الختبارات تحديد الطفرات الجينية.

10

10

Class

176729

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, in particular for tests for
\ا identifying gene mutations.

111

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

16/03/2021

Applicant Name:

Fujian Electrical Supplies
Trading Company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

16/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

فوجيان لتجارة اللوازم الكهربائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
 عمان11190 -92830

92830- 11190 Amman Yarmouk Street

 عمان11190 -92830

92830- 11190 Amman Yarmouk Street
176947

Goods/Services

Energy saving bulbs

Class

11

11

الصنف

176947

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التج ارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

لمبات توفير طاقة
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Date of

30/03/2021

Applicant Name:

TRATON SE
: Germany
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Dachauer Str. 641, 80995
Munchen, Germany

30/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

تراتون اس اي
المانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، ميونخ80995 ،641 .داخاور اس تي ار
ألمانيا

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
176915
11
11
176915

Goods/Services

Apparatus and installations for lighting, heating,
cooling, steam generating, drying and ventilating;
Vehicle lighting and lighting reflectors; Vehicle
HVAC systems (heating, ventilation and air
conditioning); air purifiers for automobiles; oil
burners; fuel burners; petrol burners; gas burners;
ventilators for vehicles; defrosting apparatus for
vehicles; aeration apparatus; valves for air
conditioners; Gas cleaners and purifiers.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 18 322 333
Claim Date : 2020-10-16

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

أجهزة ومنشآت لإلضاءة والتدفئة والتبريد وتوليد البخار
 أنظمة، إضاءة السيارة وعاكسات اإلضاءة،والتجفيف والتهوية
التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في السيارة (التدفئة والتهوية
، مواقد الزيت، أجهزة تنقية الهواء للسيارات،)وتكييف الهواء
، مراوح للمركبات، مواقد الغاز، مواقد البنزين،حرق الوقود
 صمامات لمكيفات، جهاز تهوية،جهاز إزالة الجليد للمركبات
. منظفات ومنقيات الغاز،الهواء
______________________________________
EU : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
333 322 18 : رقم االدعاء
16-10-2020 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

30/03/2021

Applicant Name:

TRATON SE
: Germany
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Dachauer Str. 641, 80995
Munchen, Germany

30/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

تراتون اس اي
المانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، ميونخ80995 ،641 .داخاور اس تي ار
ألمانيا

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
176910
11
11
176910

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

TENTIK
Goods/Services

Apparatus and installations for lighting, heating,
cooling, steam generating, drying and ventilating;
Vehicle lighting and lighting reflectors; Vehicle
HVAC systems (heating, ventilation and air
conditioning); air purifiers for automobiles; oil
burners; fuel burners; petrol burners; gas burners;
ventilators for vehicles; defrosting apparatus for
vehicles; aeration apparatus; valves for air
conditioners; Gas cleaners and purifiers.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 18 322 326
Claim Date : 2020-10-16

الخدمات التالية/من اجل البضائع

أجهزة ومنشآت لإلضاءة والتدفئة والتبريد وتوليد البخار
 أنظمة، إضاءة السيارة وعاكسات اإلضاءة،والتجفيف والتهوية
التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في السيارة (التدفئة والتهوية
، مواقد الزيت، أجهزة تنقية الهواء للسيارات،)وتكييف الهواء
، مراوح للمركبات، مواقد الغاز، مواقد البنزين،حرق الوقود
 صمامات لمكيفات، جهاز تهوية،جهاز إزالة الجليد للمركبات
. منظفات ومنقيات الغاز،الهواء
______________________________________
EU : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
326 322 18 : رقم االدعاء
16-10-2020 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

04/04/2021

Applicant Name:

saraya company for import
and export
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

04/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

طريق السرايا لالستيراد والتصدير

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
 مرج الحمام-عمان

amman - marj el hamam

 شارع عبد-  عمان11118 -6739ب.ص
الحميد شومان

P.O.Box6739- 11118 amman

/abdel hameed shoman str
176892

Class

11

Goods/Services

luminous tubes for lighting , gas lamps , lamp
reflectors , lightemitting diodes LED lighting
apparatus , flaming torches , Chinese lanterns ,
chandeliers , standard lamps , lights, electric, for
Christmas trees , lighting apparatus and
installations , electric torches , fairy lights for
festive decoration , searchlights , lamp glasses ,
lamps , laboratory lamps , light bulbs, electric ,
street lamps , filaments for electric lamps , lanterns
for lighting , string lights for festive decoration ,
ceiling lights , luminous house numbers ,
discharge tubes, electric, for lighting , light
diffusers , safety lamps ,

11

الصنف

176892

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 عاكسات ضوء,  مصابيح الغاز, أنابيب مضيئة لإلضاءة
 (أجهزةLED(  الصمامات الثنائية الباعثة للضوء, المصابيح
 المصابيح,  ثريات,  مصابيح صينية,  مشاعل اإلضاءة, إضاءة
 أجهزة,  األضواء الكهربائية ألشجار عيد الميالد, العادية
 أضواء سحرية للتزيين,  مشاعل كهربائية, وتجهيزات اإلضاءة
,  المصابيح,  زجاجات مصابيح,  أضواء كاشفة, في الحفالت
 مصابيح,  الكهربائية، المصابيح الضوئية, لمبات للمختبرات
,  فوانيس لإلضاءة,  شعيرات المصابيح الكهربائية, للشوارع
 أرقام مضيئة,  أضواء األسقف, حبال أضواء لتزيين االحتفاالت
 أدوات نشر,  لإلضاءة، أنابيب التفريغ الكهربائية, للمنازل
,  مصابيح السالمة, الضوء
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

20/06/2021

اسم طالب التسجيل:

صالح الدين محمد عبدالكريم ابو ليلى

SALAHALDEEN
MOHAMAD ABDUL
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

عمان ابو علندا قرب اسواق كارفور

Amman abualnda carfor

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية

 38464 -11593عمان ابو علندا قرب
اسواق كارفور
176838

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مكيفات

الصنف

20/06/2021

Date of
Applicant Name:

11593- 38464 Amman abualnda
carfor
11

11

Class

176838

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

AIR CONDITIONERS
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

26/07/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة اولم راء لصناعة الكهربائيات
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

26/07/2021

Date of

Aulam Ra Electric Industrial
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

 11118 -7123عمان -سحاب

7123- 11118 amman

 11118 -7123عمان -سحاب
176783

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

أجهزة تكييف الهواء [مكيفات]  -المراوح الكهربائية لالستخدام
الشخصي  -المراوح (للتكييف)  -المبردات؛ الكهربائية
الشفاطات للمطابخ  -المجمدات  -مواقد النار للتدفئة .المنزلية -
مكائن القهوة ,الكهربائية طناجر الضغطهء الكهربائية  -آالت
وأجهزة صنع الثلج  -ثريات  -اجهزة تجفيف الشعر -أجهزة
التدفئة -أفران الهواء الساخن

7123- 11118 amman
11

11

Class

176783

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

air-conditioning apparatus -electric fans for
personal use -fans [air-conditioning]- refrigerators
 - coolers, electric extractor hoods for kitchensfreezers- fireplaces, domestic -coffee machines,
electric - pressure cookers, electric -ice machines
and apparatus -chandeliers - hair dryers -heating
apparatus hot air ovens
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تاريخ ايداع الطلب :

08/05/2021

اسم طالب التسجيل:

سمير رمضان محمود احمد

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة

sameer ramadan mahmoud
ahmad
: Jordan
FOUNDATION

Applicant Name:

 11821 -1234عمان  /شارع ام السماق

1234- 11821 amman / um
semmaq

 11821 -1234عمان  /شارع ام السماق

1234- 11821 amman / um
semmaq

176862

من اجل البضائع/الخدمات التالية

أجهزة تكييف الهواء

اعالن الجريدة الرسمية

08/05/2021

Date of

الصنف

11

11

Class

176862

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

air cooling apparatus
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تاريخ ايداع الطلب :

19/08/2021

اسم طالب التسجيل:

صالح نعيم صالح مخلالتي
االردن
مؤسسة فردية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

19/08/2021

Date of

Salah Naim Salah Mokalalati
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

 11118 -7123عمان  -خلدا

7123- 11118 amman

 11118 -7123عمان  -خلدا
176971

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

أجهزة تكييف الهواء [مكيفات]  -المراوح الكهربائية لالستخدام
الشخصي  -المراوح (للتكييف)  -المبردات الكهربائية الشفاطات
للمطابخ -مواقد النار للتدفئة أجهزة التدفنة  -المشعاعات (للتدفئة)

7123- 11118 amman
11

11

Class

176971

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

air-conditioning apparatus -electric fans for
personal use -fans [air-conditioning]- refrigerators
 - coolers, electric extractor hoods for kitchens]fireplaces, heating apparatus - radiators [heating
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

14/11/2021

اسم طالب التسجيل:

كوثر نصر محمود بطاينة

Kwther Naser Mhmmod
Bataena
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

اربد -شارع حكما االردن

Arbed- hakma Str Jordan

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية

 11953 - 2919عمان -خلدا
177082

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المصابيح الضوئية؛ المصابيح ضوء ليد أدوات نشر الضوع
لوحات ضوئية؛ المصابيح العادية .االضواء الشمسية؛ أضواء
الطاقة الشمسية الخارجية :المصابيح الشمسية.وحدات المصباح
الشمسي مصباح ليد أضواء شمعة ليد أضواء مصباح ليد
شفاطات التهوية

14/11/2021

Date of
Applicant Name:

2919- 11953 AMMAN
11

11

Class

177082

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

light bulbs , LAMPS, LED LIGHT,LIGHT
APPARATUS AND INSTALLATIONS, LIGHT
PANELS,STANDERD LAMPS, solar lights,
outdoor solar lights, solar lamps, solar lamp units,
led lights, led lamps, led candle lights, led lamp
lights, ventilation hoods
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

14/11/2021

اسم طالب التسجيل:

كوثر نصر محمود بطاينة

Kwther Naser Mhmmod
Bataena
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

اربد -شارع حكما االردن

Arbed- hakma Str Jordan

ص.ب 11953 -2919اربد

P.O.Box2919- 11953 irbid

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية

177081

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المصابيح الضوئية؛ المصابيح ضوء ليد أدوات نشر الضوع
لوحات ضوئية؛ المصابيح العادية .االضواء الشمسية؛ أضواء
الطاقة الشمسية الخارجية :المصابيح الشمسية.وحدات المصباح
الشمسي مصباح ليد أضواء شمعة ليد أضواء مصباح ليد
شفاطات التهوية

11

11

Class

14/11/2021

Date of
Applicant Name:

177081

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

light bulbs , LAMPS, LED LIGHT,LIGHT
APPARATUS AND INSTALLATIONS, LIGHT
PANELS,STANDERD LAMPS, solar lights,
outdoor solar lights, solar lamps, solar lamp units,
led lights, led lamps, led candle lights, led lamp
lights, ventilation hoods
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

14/12/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة دكتور للتجارة واالستثمار

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

14/12/2021

Date of

Doctor company trade and
investment
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

 11511 -229عمان

229- 11511 amman

 11511 -229عمان
177021

229- 11511 amman
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مرشحات (فالتر ) لمياه الشرب  ،منشات تنقية الماء

11

11

Class

177021

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Drinking water filters , water purification plants
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

03/02/2022

Applicant Name:

Samir Sami Mohammad Al
Ghasein
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

176737

Class

11

Goods/Services

Air conditioners, hair dryers, gas burners, electric
fans, electric heating apparatus, electric laundry
dryers, microwave ovens,ovens, refrigerators,
water heaters, deep freezers, gridirons and water
boilers (kettles)

: تاريخ ايداع الطلب

سمير سامي محمد الغصين

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
 عمان،  الشميساني، عمارة الريان

Rayyan Building , Shmaisani,
Amman
7780- 11118 Rayyan Building ,
Shmaisani, Amman

03/02/2022

 الشميساني،  عمارة الريان11118 -7780
 عمان،
11

الصنف

176737

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

, مراوح كهربائية, مواقد غاز, مجففات شعر,مكيفات هواء
أفران, مجففات كهربائية للغسيل,اجهزة تسخين كهربائية
شوايات و, مجمدات, سخانات ماء, ثالجات, أفران,ميكروويف
.غاليات ماء
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

13/10/2020

اسم طالب التسجيل:

تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا (وتتاجر
باسم تويوتا موتور كوربوريشن)

جنسية الطالب :

يابان
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

13/10/2020

Applicant Name:

Toyota Jidosha Kabushiki
Kaisha (Also Trading As
)Toyota Motor Corporation
: Japan

Foreign Company

 ،1تويوتا  -تشو ،تويوتا  -شي ،ايشي -
كين ،اليابان

Date of

1, Toyota-cho, Toyota-shi,
Aichi-ken, 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
176938
12
12
176938

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

RX350h
من اجل البضائع/الخدمات التالية

السيارات وعربات النقل المغلقة (فان) والسيارات الرياضية
متعددة االستعماالت والشاحنات والباصات والحافالت
والمركبات الكهربائية واألجزاء والملحقات (اإلكسسوارات)
الخاصة بها وبالتحديد الموتورات والمحركات والهياكل
والمكابح واألبواب والعجالت وعجالت القيادة وناقالت الحركة،
جميعها للمركبات ذات المحركات.

Goods/Services

Automobiles, vans, sport utility vehicles, trucks,
buses, coaches, electric vehicles and parts and
accessories thereof, namely motors, engines,
bodies, brakes, doors, wheels, steering wheels,
transmissions; all for motor vehicles.
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تاريخ ايداع الطلب :

30/03/2021

اسم طالب التسجيل:

تراتون اس اي
المانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

داخاور اس تي ار 80995 ،641 .ميونخ،
ألمانيا

30/03/2021

Date of

TRATON SE
: Germany
Foreign Company

Applicant Name:

Dachauer Str. 641, 80995
Munchen, 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
176912
12
12
176912

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

TENTIK
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المركبات ،قطع غيار وتركيبات للمركبات ،المركبات البرية ،مركبات تجارية،
الحافالت ،الشاحنات ،الشاحنات والشاحنات الصغيرة ،مقطورات البضائع ،المركبات
الكبيرة ،مركبات خلط الخرسانة ،مركبات البناء ألغراض النقل ،المركبات اآللية ذاتية
القيادة (ذاتية القيادة ) ،شاحنات قالبة للمركبات البرية الكهربائية شاحنات الرفع
الكهربائية ،شاحنات الوصول الكهربائية ،الحافالت الكهربائية ،شاحنات كهربائية
[مركبات] ،مواتير ومحركات المركبات البرية ،محركات الغاز والديزل واالحتراق
والكهرباء ومحركات المركبات البرية ،المحرك الكهربائي واالحتراق وعناصر
المحرك للمركبات البرية و مثل مخمدات الصوت و وأعمدة الكامات و والقضبان و
وأذرع التوصيل و ومحامل القضبان و والحاقنات و والمحامل و وبكرات المحامل و
والمبيتات و والصمامات و وأطراف العادم و والمضخات و واألنابيب وخطوط
الوقود والماء الزيت و مشعات التبريد والمنشآت و األسطوانات و أغطية األسطوانات
و أغطية األسطوانات و مخمدات الصوت و الفالتر (المرشحات) و المراوح و
األحزمة و المنظمات و العلب (أجزاء السيارة) و قضبان الوقود و المحوالت الحفازة
و كتل المركبات و شمعات اإلشعال و مبردات الزيت و الموزعين ،المحرك
الكهربائي واالحتراق وعناصر المحرك للمركبات البرية و مثل أعمدة الكرنك و
وأعمدة الكرنك و وملفات اإلشعال و وأجهزة مكافحة التلوث و والمكربنات و
والمدرجات و وأحواض الزيت و والمزلقات و والمكابس و وأذرع الروك و
وممتصات الضوضاء و واألنابيب و والعوادم و والوصالت و والمكابس و
التوربينات و حوامل المحرك و الفوهات ،مبتدئين للمركبات البرية ،المضخات
والضواغط والمنافخ ،اإلرسال للمركبات البرية ،تخفيض وعكس التروس للمركبات
البرية ،ضاغط الشاحن كعنصر محرك ،ضواغط توربينية لغازات العادم (للمركبات
البرية) ،عجالت القيادة وأغطية عجلة القيادة ،امتصاص الصدمات ،حوامل اإلطار
للمحركات واآلالت االحتراق المتحركة والكهربائية ،فوهات الحقن وأجهزة الحقن
(مزيج من المضخة والفوهات) ،خزانات الوقود والزيت والهواء المضغوط ،أجهزة
تنقية غاز العادم و منشآت لتطهير غاز العادم ،آالت محركات االحتراق المتنقلة،
تركيب مكابح االحتراق الداخلي والمحركات الكهربائية ،الفرامل الميكانيكية
والهيدروديناميكية ،خراطيم وأنابيب الفرامل عمليات النقل الميكانيكية واألوتوماتيكية
والهيدروديناميكية والهيدروستاتيكية ،أجهزة جسم السيارة ،ألواح جسم المركبات
إطارات للسيارات دعامات تعليق اقواس ،أرضيات جسم السيارة صفائح معدنية
ألرضيات المركبات ،أسطح وجدران وأغطية وأرضيات للمركبات ،دعم الطالء
واأللواح للمركبات ،كبائن مع أو بدون أسرة ،هيكل للمركبات أدوات التحكم في
الرافعة وعجالت القيادة ،قضبان التشغيل والرافعات واألنابيب والشوك ،العتاد
والفرامل وناقل الحركة ورافعات النقل للمركبات البرية ،تحكم كام منشآت للمسرع،
دواسات الفرامل والقابض ،تعليق المركبات ،قضبان االلتواء ،أجهزة منع التجمد
للمركبات البرية ،مصدات ،المحاور وأجزاؤها للمركبات ،مساكن المحور ،عجالت
السيارة ،جنوط العجالت والقبعات والقبعات ،رمح كاردان ومحامل مهاوي كاردان،
الفرامل وأجزاء الفرامل للمركبات ،مضخمات قوة الفرامل ،مضخات الفرامل
المساعدة ،أقفال ضد السرقة للمركبات ،تروس التوجيه للمركبات ،أغلفة وأغطية
معدات التوجيه ،ديدان التوجيه و األعمدة و -أذرع و -دبابيس و قضبان و أدوات
التوصيل ،مشعات وأجزائها للمركبات ،مقاعد السيارة رفوف وحوامل المقاعد ،وسائد

Goods/Services

Vehicles; parts and fittings for vehicles; Land vehicles; commercial
;vehicles; buses; trucks; lorries, pickup trucks; cargo trailers
coaches; Concrete mixing vehicles; Construction vehicles for
;transportation purposes; Driverless [autonomous] motor vehicles
Dump trucks; Electric land vehicles; Electric lift trucks; Electric
reach trucks; Electric buses; Electric trucks [vehicles]; Engines and
motors for land vehicles; Gas, Diesel, combustion and electrical
engines and motors for land vehicles; Electric and combustion
engine and motor elements for land vehicles, such as mufflers, cam
shafts, rods, connecting rods, rod bearings, injectors, bearings,
bearing rollers, housings, valves, exhaust tips, pumps, pipes and
lines for fuel, water and oil, cooling radiators and installations,
cylinders, cylinder hats, cylinder hoods, silencers, filters, fans,
belts, regulators, cases (vehicle parts), fuel rails, catalytic
converters, blocks for vehicles, spark plugs, oil coolers,
distributors; Electric and combustion engine and motor elements for
land vehicles, such as crankcases, crank shafts, ignition coils, antipollution devices, carburetors, stands, oil pans, lubricators, pistons,
rocker arms, noise absorbers, pipes, exhausts, couplings, pistons,
turbines, engine mounts, nozzles; Starters for land vehicles; pumps,
;compressors and blowers; transmissions for land vehicles
Reduction and reversing gears for land vehicles; supercharger
compressor as a motor element; exhaust gases turbo-compressors
(for land vehicles); steering wheels, steering wheel covers; shock
absorbers; frame holders for mobile combustion and electrical
engines and machines; injection nozzles, injection devices
(combination of pump and nozzles); tanks for fuel, oil, compressed
air; exhaust gas purifiers, installations for decontaminating exhaust
gas; mobile combustion engine machines; brake installation for
internal combustion and electrical engines; mechanical and
hydrodynamic brakes; brake hoses and pipes; mechanical,
automatic, hydrodynamic, and hydrostatic transmissions; Vehicle
body hardware; body panels for vehicles; frames for motor
vehicles; suspension struts; brackets; vehicle body floors; metal
;sheets for vehicle floors; roofs, walls, hoods and floors for vehicles
;support plating and plates for vehicles; cabins with or without beds
chassis for vehicles; lever and steering wheels controls; operating
rods, levers, tubes and forks; gear, brake, transmission and shift
levers for land vehicles; cam controllers; installations for
accelerator; brake and clutch pedals; vehicle suspensions; torsion
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bars; anti-freeze devices for land vehicles; bumpers; axles and their
parts for vehicles; axle housings; vehicle wheels; wheel rims, caps
and hats; cardan shaft and cardan shafts bearings; brakes and brake
parts for vehicles; brake force amplifiers; auxiliary brake pumps;
anti-theft locks for vehicles; steering gears for vehicles; steering
gear casings and covers; steering worms, columns,-arms, -pins,
rods, couplings; radiators and their parts for vehicles; vehicle seats;
seat racks and holders; seat cushions; rest chair fittings; back-, arm, head- and foot rests; safety belts; vehicle windows and screens;
automatic and mechanical window controls; plate and window
glass; heat regulating windows and windshields; window control
levers, keys, - guides and -cranks; doors for vehicles; mechanical
and automatic controls for vehicle doors; dashboards for vehicles;
security and safety alarms for vehicles; horns for vehicles; gloves
boxes; engine hoods; trunk tailgates and covers; mudguards;
protective sheets and bibs; screens against insects; headlights
protection; mirrors for vehicles; flasher and number cases; ashtrays;
sun visors; luggage nets, -galleries, -consoles and racks; ski racks;
snow chains; installations for washing and cleaning vehicle
windows; mechanical and electric sunroofs; tires for land vehicles;
towing devices and their parts for vehicles; side loaders and devices
for filling and emptying vehicles with tanks, silos, and containers;
drive units for transportable concrete mixers; lifting and support
devices for vehicles; starter discs; friction discs; flexible tubes for
inflation and deflation of tires; covers for vehicles seats; Fuel cell
electric land vehicles.

Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 18 322 326
Claim Date : 2020-10-16

، حزام األمان، مساند الظهر والذراع والرأس والقدم، تجهيزات كرسي الراحة،المقعد
 لوحة وزجاج النافذة نوافذ،نوافذ وشاشات السيارة ضوابط النوافذ اآللية والميكانيكية
-  أدلة و-  أذرع التحكم في النوافذ و والمفاتيح و،وزجاج أمامي منظم للحرارة
 لوحات، أدوات التحكم الميكانيكية واآللية ألبواب المركبات، أبواب للسيارات،سواعد
، أبواق للمركبات، أجهزة إنذار األمن والسالمة للمركبات،العدادات للمركبات
 مالءات، واقيات الطين، بوابات وأغطية الجذع، أغطية المحرك،صناديق القفازات
، مرايا للمركبات، حماية المصابيح األمامية، شاشات ضد الحشرات،ومرايل واقية
 شبكات األمتعة، أقنعة الشمس، منافض السجائر،أغطية للمصابيح الوماضة واألرقام
 منشآت، رفوف التزلج سالسل الثلج،وصاالت العرض ووحدات التحكم والرفوف
 إطارات للمركبات، فتحات سقف ميكانيكية وكهربائية،لغسل وتنظيف نوافذ السيارة
 معدات وأجهزة تحميل جانبية لملء وتفريغ، أجهزة القطر وأجزائها للمركبات،البرية
 وحدات محرك لخالطات الخرسانة،المركبات بالصهاريج والصوامع والحاويات
 أقراص، أقراص بادئ التشغيل، أجهزة الرفع والدعم للمركبات،القابلة للنقل
، أغطية مقاعد المركبات، أنابيب مرنة للتضخم وانكماش اإلطارات،االحتكاك
.المركبات البرية الكهربائية التي تعمل بخاليا الوقود

______________________________________
EU : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
326 322 18 : رقم االدعاء
16-10-2020 : تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

30/03/2021

اسم طالب التسجيل:

تراتون اس اي
المانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

داخاور اس تي ار 80995 ،641 .ميونخ،
ألمانيا

30/03/2021

Date of

TRATON SE
: Germany
Foreign Company

Applicant Name:

Dachauer Str. 641, 80995
Munchen, 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
176916
12
12
176916

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المركبات ،قطع غيار وتركيبات للمركبات ،المركبات البرية ،مركبات
تجارية ،الحافالت ،الشاحنات ،الشاحنات والشاحنات الصغيرة ،مقطورات
البضائع ،المركبات الكبيرة ،مركبات خلط الخرسانة ،مركبات البناء
ألغراض النقل ،المركبات اآللية ذاتية القيادة (ذاتية القيادة) ،شاحنات قالبة
للمركبات البرية الكهربائية شاحنات الرفع الكهربائية ،شاحنات الوصول
الكهربائية ،الحافالت الكهربائية ،شاحنات كهربائية [مركبات] ،مواتير
ومحركات المركبات البرية ،محركات الغاز والديزل واالحتراق والكهرباء
ومحركات المركبات البرية ،المحرك الكهربائي واالحتراق وعناصر
المحرك للمركبات البرية و مثل مخمدات الصوت و وأعمدة الكامات و
والقضبان و وأذرع التوصيل و ومحامل القضبان و والحاقنات و والمحامل و
وبكرات المحامل و والمبيتات و والصمامات و وأطراف العادم و
والمضخات و واألنابيب وخطوط الوقود والماء الزيت و مشعات التبريد
والمنشآت و األسطوانات و أغطية األسطوانات و أغطية األسطوانات و
مخمدات الصوت و الفالتر (المرشحات) و المراوح و األحزمة و المنظمات
و العلب (أجزاء السيارة) و قضبان الوقود و المحوالت الحفازة و كتل
المركبات و شمعات اإلشعال و مبردات الزيت و الموزعين ،المحرك
الكهربائي واالحتراق وعناصر المحرك للمركبات البرية و مثل أعمدة
الكرنك و وأعمدة الكرنك و وملفات اإلشعال و وأجهزة مكافحة التلوث و
والمكربنات و والمدرجات و وأحواض الزيت و والمزلقات و والمكابس و
وأذرع الروك و وممتصات الضوضاء و واألنابيب و والعوادم و والوصالت
و والمكابس و التوربينات و حوامل المحرك و الفوهات ،مبتدئين للمركبات
البرية ،المضخات والضواغط والمنافخ ،اإلرسال للمركبات البرية ،تخفيض
وعكس التروس للمركبات البرية ،ضاغط الشاحن كعنصر محرك ،ضواغط
توربينية لغازات العادم (للمركبات البرية) ،عجالت القيادة وأغطية عجلة
القيادة ،امتصاص الصدمات ،حوامل اإلطار للمحركات واآلالت االحتراق
المتحركة والكهرب ائية ،فوهات الحقن وأجهزة الحقن (مزيج من المضخة
والفوهات) ،خزانات الوقود والزيت والهواء المضغوط ،أجهزة تنقية غاز
العادم و منشآت لتطهير غاز العادم ،آالت محركات االحتراق المتنقلة،
تركيب مكابح االحتراق الداخلي والمحركات الكهربائية ،الفرامل الميكانيكية
والهيدرو ديناميكية ،خراطيم وأنابيب الفرامل عمليات النقل الميكانيكية
واألوتوماتيكية والهيدروديناميكية والهيدروستاتيكية ،أجهزة جسم السيارة،
ألواح جسم المركبات إطارات للسيارات دعامات تعليق اقواس ،أرضيات
جسم السيارة صفائح معدنية ألرضيات المركبات ،أسطح وجدران وأغطية

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Vehicles; parts and fittings for vehicles; Land vehicles
;commercial vehicles; buses; trucks; lorries, pickup trucks
;cargo trailers; coaches; Concrete mixing vehicles
Construction vehicles for transportation purposes; Driverless
[autonomous] motor vehicles; Dump trucks; Electric land
vehicles; Electric lift trucks; Electric reach trucks; Electric
buses; Electric trucks [vehicles]; Engines and motors for
land vehicles; Gas, Diesel, combustion and electrical engines
and motors for land vehicles; Electric and combustion engine
and motor elements for land vehicles, such as mufflers, cam
shafts, rods, connecting rods, rod bearings, injectors,
bearings, bearing rollers, housings, valves, exhaust tips,
pumps, pipes and lines for fuel, water and oil, cooling
radiators and installations, cylinders, cylinder hats, cylinder
hoods, silencers, filters, fans, belts, regulators, cases (vehicle
parts), fuel rails, catalytic converters, blocks for vehicles,
spark plugs, oil coolers, distributors; Electric and
combustion engine and motor elements for land vehicles,
such as crankcases, crank shafts, ignition coils, anti-pollution
devices, carburetors, stands, oil pans, lubricators, pistons,
rocker arms, noise absorbers, pipes, exhausts, couplings,
pistons, turbines, engine mounts, nozzles; Starters for land
vehicles; pumps, compressors and blowers; transmissions for
land vehicles; Reduction and reversing gears for land
;vehicles; supercharger compressor as a motor element
exhaust gases turbo-compressors (for land vehicles); steering
wheels, steering wheel covers; shock absorbers; frame
holders for mobile combustion and electrical engines and
machines; injection nozzles, injection devices (combination
;of pump and nozzles); tanks for fuel, oil, compressed air
exhaust gas purifiers, installations for decontaminating
exhaust gas; mobile combustion engine machines; brake
;installation for internal combustion and electrical engines
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mechanical and hydrodynamic brakes; brake hoses and
pipes; mechanical, automatic, hydrodynamic, and hydrostatic
transmissions; Vehicle body hardware; body panels for
vehicles; frames for motor vehicles; suspension struts;
brackets; vehicle body floors; metal sheets for vehicle floors;
roofs, walls, hoods and floors for vehicles; support plating
and plates for vehicles; cabins with or without beds; chassis
for vehicles; lever and steering wheels controls; operating
rods, levers, tubes and forks; gear, brake, transmission and
shift levers for land vehicles; cam controllers; installations
for accelerator; brake and clutch pedals; vehicle suspensions;
torsion bars; anti-freeze devices for land vehicles; bumpers;
axles and their parts for vehicles; axle housings; vehicle
wheels; wheel rims, caps and hats; cardan shaft and cardan
shafts bearings; brakes and brake parts for vehicles; brake
force amplifiers; auxiliary brake pumps; anti-theft locks for
vehicles; steering gears for vehicles; steering gear casings
and covers; steering worms, columns,-arms, -pins, rods,
couplings; radiators and their parts for vehicles; vehicle
seats; seat racks and holders; seat cushions; rest chair
fittings; back-, arm-, head- and foot rests; safety belts;
vehicle windows and screens; automatic and mechanical
window controls; plate and window glass; heat regulating
windows and windshields; window control levers, keys, guides and -cranks; doors for vehicles; mechanical and
automatic controls for vehicle doors; dashboards for
vehicles; security and safety alarms for vehicles; horns for
vehicles; gloves boxes; engine hoods; trunk tailgates and
covers; mudguards; protective sheets and bibs; screens
against insects; headlights protection; mirrors for vehicles;
flasher and number cases; ashtrays; sun visors; luggage nets,
-galleries, -consoles and racks; ski racks; snow chains;
installations for washing and cleaning vehicle windows;
mechanical and electric sunroofs; tires for land vehicles;
towing devices and their parts for vehicles; side loaders and
devices for filling and emptying vehicles with tanks, silos,
and containers; drive units for transportable concrete mixers;
lifting and support devices for vehicles; starter discs; friction
discs; flexible tubes for inflation and deflation of tires;
covers for vehicles seats; Fuel cell electric land vehicles.
________________________________________Priority
claim: Claim Country : EU
Claim No : 18 322 333
Claim Date : 2020-10-16

 كبائن مع أو بدون، دعم الطالء واأللواح للمركبات،وأر ضيات للمركبات
 قضبان، هيكل للمركبات أدوات التحكم في الرافعة وعجالت القيادة،أسرة
 العتاد والفرامل وناقل الحركة،التشغيل والرافعات واألنابيب والشوك
 دواسات الفرامل، تحكم كام منشآت للمسرع،ورافعات النقل للمركبات البرية
 أجهزة منع التجمد للمركبات، قضبان االلتواء، تعليق المركبات،والقابض
 عجالت، مساكن المحور، المحاور وأجزاؤها للمركبات، مصدات،البرية
 رمح كاردان ومحامل مهاوي، جنوط العجالت والقبعات والقبعات،السيارة
، مضخمات قوة الفرامل، الفرامل وأجزاء الفرامل للمركبات،كاردان
 تروس التوجيه، أقفال ضد السرقة للمركبات،مضخات الفرامل المساعدة
أذرع-  ديدان التوجيه و األعمدة و، أغلفة وأغطية معدات التوجيه،للمركبات
 مقاعد، مشعات وأجزائها للمركبات،دبابيس و قضبان و أدوات التوصيل- و
، تجهيزات كرسي الراحة، وسائد المقعد،السيارة رفوف وحوامل المقاعد
 نوافذ وشاشات السيارة، حزام األمان،مساند الظهر والذراع والرأس والقدم
 لوحة وزجاج النافذة نوافذ وزجاج أمامي،ضوابط النوافذ اآللية والميكانيكية
، سواعد-  أدلة و-  أذرع التحكم في النوافذ و والمفاتيح و،منظم للحرارة
 لوحات، أدوات التحكم الميك انيكية واآللية ألبواب المركبات،أبواب للسيارات
 أبواق، أجهزة إنذار األمن والسالمة للمركبات،العدادات للمركبات
، بوابات وأغطية الجذع، أغطية المحرك، صناديق القفازات،للمركبات
 حماية، شاشات ضد الحشرات، مالءات ومرايل واقية،واقيات الطين
، أغطية للمصابيح الوماضة واألرقام، مرايا للمركبات،المصابيح األمامية
 شبكات األمتعة وصاالت العرض ووحدات، أقنعة الشمس،منافض السجائر
 منشآت لغسل وتنظيف نوافذ، رفوف التزلج سالسل الثلج،التحكم والرفوف
 أجهزة، إطارات للمركبات البرية، فتحات سقف ميكانيكية وكهربائية،السيارة
 معدات وأجهزة تحميل جانبية لملء وتفريغ،القطر وأجزائها للمركبات
 وحدات محرك لخالطات،المركبات بالصهاريج والصوامع والحاويات
 أقراص بادئ، أجهزة الرفع والدعم للمركبات،الخرسانة القابلة للنقل
، أنابيب مرنة للتضخم وانكماش اإلطارات، أقراص االحتكاك،التشغيل
. المركبات البرية الكهربائية التي تعمل بخاليا الوقود،أغطية مقاعد المركبات

______________________________________
EU : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
333 322 18 : رقم االدعاء
16-10-2020 : تاريخ االدعاء
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Date of
Applicant Name:

13/04/2021

اعالن الجريدة الرسمية

Great Wall Motor Company
Limited

Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
2266 CHAOYANG

Applicant for
Correspondence

Trademark

13/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

غريت وول موتور كومباني ليمتد

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

SOUTH
، باودينغ، شاويانغ ساوث ستريت2266
STREET, BAODING, HEBEI
 الصين،071000 هيبيي
071000, 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
177000
12
12
177000

Goods/Services

vehicles for locomotion by land, air, water or rail;
cars; automobiles; camping cars; electric vehicles;
engines for land vehicles; motors for land vehicles;
gear boxes for land vehicles; automobile bodies;
automobile chassis; automobile wheels;
automobile tires; upholstery for vehicles; air bags
[safety devices for automobiles]; bumpers for
automobiles; freewheels for land vehicles; clutches
for land vehicles; brakes for vehicles; hoods for
vehicle engines; windscreens; rearview mirrors;
shock absorbers for automobiles; doors for
vehicles; safety belts for vehicle seats; steering
wheels for vehicles; windows for vehicles; spare
tire covers; driverless cars [autonomous cars];
vehicle running boards; sun-blinds adapted for
automobiles

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مركبات للنقل البري أو الجوي أو المائي أو بواسطة السكك
الحديدية؛ عربات؛ سيارات؛ عربات تخييم؛ مركبات كهربائية؛
مكائن للمركبات البرية؛ محركات للمركبات البرية؛ صناديق
مسننات للمركبات البرية؛ هياكل سيارات؛ شاسيهات سيارات؛
عجالت السيارات؛ إطارات سيارات؛ أثاث المركبات؛ أكياس
هواء [أجهزة أمان في السيارات]؛ واقيات صدمات للسيارات؛
عجالت سائبة للمركبات البرية؛ قابضات (كلتشات) للمركبات
البرية؛ مكابح للمركبات؛ أغطية لمكائن المركبات؛ زجاج
المركبات األمامي؛ مرايا الرؤية الخلفية؛ مخمدات الصدمات
للسيارات؛ أبواب للمركبات؛ أحزمة أمان لمقاعد المركبات؛
عجالت توجيه المركبات؛ نوافذ للمركبات؛ أغطية إطارات
ال غيار؛ سيارات بدون سائق [سيارات ذاتية القيادة]؛ لوحات
.تشغيل المركبات؛ حاجبات شمسية للسيارات
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تاريخ ايداع الطلب :

03/06/2021

اسم طالب التسجيل:

كينجداو يونيون تاير كو  ،.لمتد.
الصين
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

03/06/2021

Applicant Name:

Qingdao Union Tyre Co.,Ltd.
: China

Foreign Company

: No. 2050 (A), 2F East,
رقم ( 2050أ) اف ايست .وركشوب 38 ،4
Workshop 4, 38 Beijing Road,
بيجينج رود ،بوندد بورت ديستركت،
Bonded Port District, Qingdao,
كينجداو ،شاندونج ،الصين
Shandong, China
PHILADELPHIA
مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية
INDUSTRIAL PROPERTY
ص.ب 11181 -3308عمان
OFFICE P.O.Box3308- 11181
Amman
Class
الصنف
176899
12
12
176899

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الدراجات الناريه؛ الدراجات الهوانية؛ عربات ترولي؛ إطارات
الدراجات الهوائية؛ إطار ات لعجالت المر كبات؛ إطارات
سيارات؛ اإلطار ات الداخلية لعجالت الدراجات الهوانية؛
مركبات جوية؛ القوارب؛ عجالت المركبات”

Date of

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

; Motorcycles; bicycles; trolleys; bicycle tyres
tyres for vehicle wheels; automobile tyres; inner
tubes for bicycle tyres; air vehicles; boats; vehicle
wheels.

130

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

27/06/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة مدار لصناعة المنظفات والتجارة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م
عمان,ماركا مقابل مخابز جواد

Madar for detergent industry
and trade
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

amman,marka ,madar group

ص.ب11134 -340466
176866

27/06/2021

Date of

P.O.Box340466- 11134
الصنف

من اجل البضائع/ال خدمات التالية

هياكل السيارات  ,السيارات  ,سيارات السباق  ,هياكل السيارات
 ,مركبات كهربائية  ,الدراجات الهوائية الكهربائية  ,أعمدة نقل
الحركة للمركبات البرية  ,ممتصات صدمات ألنظمة تعليق
المركبات  ,المحركات .الكهربائية للمركبات البرية ,

12

12

Class

176866

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

automobile’ chassis , cars , motor racing cars ,
automobile chassis , electric vehicles , _ electric
bicycles , transmission shafts for land vehicles ,
suspension shock absorbers _ for vehicles ,
motors, electric, for land vehicles ,
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

08/07/2021

اسم طالب التسجيل:

رويال بيبي سايكل بيجينج كو  ،لتد

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الصين
شركة اجنبية

08/07/2021
ROYALBABY CYCLE
BEIJING CO.,LTD.

ناموسية مزودة بعربه اطفال ،دراجات هوائية ،دراجاتة دافعة
بخارية صغيرة [مركبات] ،سالل للدراجات الهوائية ،دراجات
بخارية صغيرة توازن ذاتي (سكوتر) ،عربات ترولي ،أغطية
لمقاعد الدراجات الهوائية ،اطارات عجالت  ،إطارات لعجالت
المركبات،انابيب داخليه الطارات الدراجات الهوائية ،عربات
اطفال

Applicant Name:
Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
207, 2/F, Block A,

No. 51
 ./2:207بلوك هر رقم  51ساوث
South Kunminghu Road,
كنمينجهو رود ' .هايديان ديستركت .بيجينج
Haidian District, ee Beijing,
 ١ 100097 .الصين
 100097, ChinaTRI MARK CONSULTING
العالمة الثالثية لالستشارات (تراي مارك)
P.O.Box7780- 11118 AMMAN,
ص.ب 11118 -7780عمان ،االردن
JORDAN
Class
الصنف
177009
12
12
177009

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Fitted stroller mosquito nets, bicycles, push
scooters [vehicles], baskets adapted for bicycles,
self-balancing scooters, trolleys, saddle covers for
bicycles, tires for vehicle wheels, inner tubes for
bicycle tires, strollers
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

08/07/2021

اسم طالب التسجيل:

رويال بيبي سايكل بيجينج كو  ،لتد

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الصين
شركة اجنبية

08/07/2021
ROYALBABY CYCLE
BEIJING CO.,LTD.

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Applicant Name:
Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
207, 2/F, Block A,

No. 51
 ./2:207بلوك هر رقم  51ساوث
South Kunminghu Road,
كنمينجهو رود ' .هايديان ديستركت .بيجينج
Haidian District, ee Beijing,
 ١ 100097 .الصين
 100097, ChinaTRI MARK CONSULTING
العالمة الثالثية لالستشارات (تراي مارك)
P.O.Box7780- 11118 AMMAN,
ص.ب 11118 -7780عمان ،االردن
JORDAN
Class
الصنف
177010
12
12
177010

ناموسية مزودة بعربه اطفال ،دراجات هوائية ،دراجاتة دافعة
بخارية صغيرة [مركبات] ،سالل للدراجات الهوائية ،دراجات
بخارية صغيرة توازن ذاتي (سكوتر) ،عربات ترولي ،أغطية
لمقاعد الدراجات الهوائية ،اطارات عجالت  ،إطارات لعجالت
المركبات،انابيب داخليه الطارات الدراجات الهوائية ،عربات
اطفال

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Fitted stroller mosquito nets, bicycles, push
scooters [vehicles], baskets adapted for bicycles,
self-balancing scooters, trolleys, saddle covers for
bicycles, tires for vehicle wheels, inner tubes for
bicycle tires, strollers
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تاريخ ايداع الطلب :

22/02/2021

اسم طالب التسجيل:

باتيك فيليب اس ايه جنيف

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سويسرا
شركة اجنبية
رو دو رون 1204 - 41 ،جنيف ،سويسرا

22/02/2021

Date of

PATEK PHILIPPE SA
GENEVE
: Switzerland
Foreign Company

Applicant Name:

Rue du Rhone, 41 – 1204
GENEVE, 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
176800
14
14
176800

من اجل البضائع/الخدمات التالية

أجهزة وأدوات قياس الوقت ،األجزاء (القطع) والتجهيزات
آلالت قياس الوقت ،سلع قياس الزمن (الساعات) ،ساعات
الحائط ،قطع (األجزاء) غيار للساعات ،ساعات اليد ،أداة لقياس
الوقت [ساعات] ،علب الساعات [أجزاء من الساعات]،
عصابات (أربطة) الساعات ،عقارب الساعات ،مشابك
الساعات ،زجاج الساعات ،سالسل الساعات ،زنبركات
(نوابض) الساعات ،أقراص ساعات الحائط وساعات اليد،
محركات الساعات ،تجهيزات للساعات ،علب ألجهزة قياس
الوقت ،علب لصناعة ساعات الحائط وساعات اليد ،مساند
للساعات ،صناديق عرض للساعات ،مجوهرات ،خواتم
[مجوهرات] ،أساور [مجوهرات] ،دبابيس مزخرفة
[مجوهرات] ،سالسل [مجوهرات] ،قالدات [مجوهرات]،
الحلي [المجوهرات] ،مجوهرات المعلقات (القالدات) ،األقراط،
المشابك للمجوهرات ،أحجار كريمة ،علب [مجهزة]
للمجوهرات ،صناديق المجوهرات ،علب المجوهرات ،صناديق
عرض للمجوهرات ،أعمال فنية من المعادن الثمينة ،األعمال
الفنية المصنوعة من األحجار كريمة ،حلقات مفاتيح من الجلد،
سالسل ومحافظ مفاتيح من المعادن الثمينة ،أزرار(مشابك)
أكمام ،دبابيس طية صدر السترة [مجوهرات] ،مشابك ربطة
العنق ،دبابيس ربطة العنق ،ميداليات.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCH :
رقم االدعاء 02271/2021 :
تاريخ االدعاء 12-02-2021 :

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Chronometric apparatus and instruments; parts and
fittings for chronometric instruments; horological
;articles; clocks; parts for clocks; watches
chronographs [watches]; watch cases [parts of
;watches]; watch bands; watch dials; watch clasps
watch glasses; watch chains; watch springs; clock
and watch hands; watch movements; fittings for
watches; cases for chronometric instruments; cases
;for clock and watchmaking; stand for clocks
presentation boxes for watches; jewellery; rings
[jewellery]; bracelets [jewellery]; brooches
[jewellery]; chains [jewellery]; necklaces
[jewellery]; ornaments [jewellery]; jewel
pendants; earrings; clasps for jewellery; precious
;stones; cases [fitted] for jewels; jewellery boxes
;jewel cases; presentation boxes for jewellery
works of art of precious metal; works of art made
of precious stones; key rings of leather; key fobs
of precious metals; cuff links; lapel pins
[jewellery]; tie clips; tie pins; medals.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CH
Claim No : 02271/2021
Claim Date : 2021-02-12
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تاريخ ايداع الطلب :

22/02/2021

اسم طالب التسجيل:

باتيك فيليب اس ايه جنيف

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سويسرا
شركة اجنبية
رو دو رون 1204 - 41 ،جنيف ،سويسرا

22/02/2021

Date of

PATEK PHILIPPE SA
GENEVE
: Switzerland
Foreign Company

Applicant Name:

Rue du Rhone, 41 – 1204
GENEVE, 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
176768
14
14
176768

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

PATEK PHILIPPE
من اجل البضائع/الخدمات التالية

أجهزة وأدوات قياس الوقت ،األجزاء (القطع) والتجهيزات
آلالت قياس الوقت ،سلع قياس الزمن (الساعات) ،ساعات
الحائط ،قطع (األجزاء) غيار للساعات ،ساعات اليد ،أداة لقياس
الوقت [ساعات] ،علب الساعات [أجزاء من الساعات]،
عصابات (أربطة) الساعات ،عقارب الساعات ،مشابك
الساعات ،زجاج الساعات ،سالسل الساعات ،زنبركات
(نوابض) الساعات ،أقراص ساعات الحائط وساعات اليد،
محركات الساعات ،تجهيزات للساعات ،علب ألجهزة قياس
الوقت ،علب لصناعة ساعات الحائط وساعات اليد ،مساند
للساعات ،صناديق عرض للساعات ،مجوهرات ،خواتم
[مجوهرات] ،أساور [مجوهرات] ،دبابيس مزخرفة
[مجوهرات] ،سالسل [مجوهرات] ،قالدات [مجوهرات]،
الحلي [المجوهرات] ،مجوهرات المعلقات (القالدات) ،األقراط،
المشابك للمجوهرات ،أحجار كريمة ،علب [مجهزة]
للمجوهرات ،صناديق المجوهرات ،علب المجوهرات ،صناديق
عرض للمجوهرات ،أعمال فنية من المعادن الثمينة ،األعمال
الفنية المصنوعة من األحجار كريمة ،حلقات مفاتيح من الجلد،
سالسل ومحافظ مفاتيح من المعادن الثمينة ،أزرار(مشابك)
أكمام ،دبابيس طية صدر السترة [مجوهرات] ،مشابك ربطة
العنق ،دبابيس ربطة العنق ،ميداليات.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCH :
رقم االدعاء 02266/2021 :
تاريخ االدعاء 12-02-2021 :

Goods/Services

Chronometric apparatus and instruments; parts and
fittings for chronometric instruments; horological
;articles; clocks; parts for clocks; watches
chronographs [watches]; watch cases [parts of
;watches]; watch bands; watch dials; watch clasps
watch glasses; watch chains; watch springs; clock
and watch hands; watch movements; fittings for
watches; cases for chronometric instruments; cases
;for clock and watchmaking; stand for clocks
presentation boxes for watches; jewellery; rings
[jewellery]; bracelets [jewellery]; brooches
[jewellery]; chains [jewellery]; necklaces
[jewellery]; ornaments [jewellery]; jewel
pendants; earrings; clasps for jewellery; precious
;stones; cases [fitted] for jewels; jewellery boxes
;jewel cases; presentation boxes for jewellery
works of art of precious metal; works of art made
of precious stones; key rings of leather; key fobs
of precious metals; cuff links; lapel pins
[jewellery]; tie clips; tie pins; medals.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CH
Claim No : 02266/2021
Claim Date : 2021-02-12
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تاريخ ايداع الطلب :

07/03/2021

اسم طالب التسجيل:

باتيك فيليب اس ايه جنيف

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سويسرا
شركة اجنبية
رو دو رون 1204 - 41 ،جنيف ،سويسرا

07/03/2021

Date of

PATEK PHILIPPE SA
GENEVE
: Switzerland
Foreign Company

Applicant Name:

Rue du Rhone, 41 – 1204
GENEVE, 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
176775
14
14
176775

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

SKY MOON TOURBILLON
من اجل البضائع/الخدمات التالية

أجهزة وأدوات قياس الوقت ،األجزاء (القطع) والتجهيزات
آلالت قياس الوقت ،سلع قياس الزمن (الساعات) ،ساعات
الحائط ،قطع (األجزاء) غيار للساعات ،ساعات اليد ،أداة لقياس
الوقت [ساعات] ،علب الساعات [أجزاء من الساعات]،
عصابات (أربطة) الساعات ،عقارب الساعات ،مشابك
الساعات ،زجاج الساعات ،سالسل الساعات ،زنبركات
(نوابض) الساعات ،أقراص ساعات الحائط وساعات اليد،
محركات الساعات ،تجهيزات للساعات ،علب ألجهزة قياس
الوقت ،علب لصناعة ساعات الحائط وساعات اليد ،مساند
للساعات ،صناديق عرض للساعات ،مجوهرات ،خواتم
[مجوهرات] ،أساور [مجوهرات] ،دبابيس مزخرفة
[مجوهرات] ،سالسل [مجوهرات] ،قالدات [مجوهرات]،
الحلي [المجوهرات] ،مجوهرات المعلقات (القالدات) ،األقراط،
المشابك للمجوهرات ،أحجار كريمة ،علب [مجهزة]
للمجوهرات ،صناديق المجوهرات ،علب المجوهرات ،صناديق
عرض للمجوهرات ،أعمال فنية من المعادن الثمينة ،األعمال
الفنية المصنوعة من األحجار كريمة ،حلقات مفاتيح من الجلد،
سالسل ومحافظ مفاتيح من المعادن الثمينة ،أزرار(مشابك)
أكمام ،دبابيس طية صدر السترة [مجوهرات] ،مشابك ربطة
العنق ،دبابيس ربطة العنق ،ميداليات.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCH :
رقم االدعاء 03361/2021 :
تاريخ االدعاء 04-03-2021 :

Goods/Services

Chronometric apparatus and instruments; parts and
fittings for chronometric instruments; horological
;articles; clocks; parts for clocks; watches
chronographs [watches]; watch cases [parts of
;watches]; watch bands; watch dials; watch clasps
watch glasses; watch chains; watch springs; clock
and watch hands; watch movements; fittings for
watches; cases for chronometric instruments; cases
;for clock and watchmaking; stand for clocks
presentation boxes for watches; jewellery; rings
[jewellery]; bracelets [jewellery]; brooches
[jewellery]; chains [jewellery]; necklaces
[jewellery]; ornaments [jewellery]; jewel
pendants; earrings; clasps for jewellery; precious
;stones; cases [fitted] for jewels; jewellery boxes
;jewel cases; presentation boxes for jewellery
works of art of precious metal; works of art made
of precious stones; key rings of leather; key fobs
of precious metals; cuff links; lapel pins
[jewellery]; tie clips; tie pins; medals.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CH
Claim No : 03361/2021
Claim Date : 2021-03-04
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تاريخ ايداع الطلب :

07/03/2021

اسم طالب التسجيل:

باتيك فيليب اس ايه جنيف

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سويسرا
شركة اجنبية
رو دو رون 1204 - 41 ،جنيف ،سويسرا

07/03/2021

Date of

PATEK PHILIPPE SA
GENEVE
: Switzerland
Foreign Company

Applicant Name:

Rue du Rhone, 41 – 1204
GENEVE, 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
176804
14
14
176804

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

STAR CALIBER 2000
من اجل البضائع/الخدمات التالية

ساعات الجيب ،أجهزة وأدوات قياس الوقت ،األجزاء (القطع)
والتجهيزات آلالت قياس الوقت ،سلع قياس الزمن (الساعات)،
ساعات الحائط ،قطع (األجزاء) غيار للساعات ،ساعات اليد،
أداة لقياس الوقت [ساعات] ،علب الساعات [أجزاء من
الساعات] ،عصابات (أربطة) الساعات ،عقارب الساعات،
مشابك الساعات ،زجاج الساعات ،سالسل الساعات ،زنبركات
(نوابض) الساعات ،أقراص ساعات الحائط وساعات اليد،
محركات الساعات ،تجهيزات للساعات ،علب ألجهزة قياس
الوقت ،علب لصناعة ساعات الحائط وساعات اليد ،مساند
للساعات ،صناديق عرض للساعات ،مجوهرات ،خواتم
[مجوهرات] ،أساور [مجوهرات] ،دبابيس مزخرفة
[مجوهرات] ،سالسل [مجوهرات] ،قالدات [مجوهرات]،
الحلي [المجوهرات] ،مجوهرات المعلقات (القالدات) ،األقراط،
المشابك للمجوهرات ،أحجار كريمة ،علب [مجهزة]
للمجوهرات ،صناديق المجوهرات ،علب المجوهرات ،صناديق
عرض للمجوهرات ،أعمال فنية من المعادن الثمينة ،األعمال
الفنية المصنوعة من األحجار كريمة ،حلقات مفاتيح من الجلد،
سالسل ومحافظ مفاتيح من المعادن الثمينة ،أزرار(مشابك)
أكمام ،دبابيس طية صدر السترة [مجوهرات] ،مشابك ربطة
العنق ،دبابيس ربطة العنق ،ميداليات.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCH :
رقم االدعاء 03363/2021 :
تاريخ االدعاء 04-03-2021 :

Goods/Services

Pocket watches; chronometric apparatus and
instruments; parts and fittings for chronometric
instruments; horological articles; clocks; parts for
clocks; watches; chronographs [watches]; watch
;cases [parts of watches]; watch bands; watch dials
watch clasps; watch glasses; watch chains; watch
springs; clock and watch hands; watch
movements; fittings for watches; cases for
chronometric instruments; cases for clock and
watchmaking; stand for clocks; presentation boxes
for watches; jewellery; rings [jewellery]; bracelets
[jewellery]; brooches [jewellery]; chains
[jewellery]; necklaces [jewellery]; ornaments
[jewellery]; jewel pendants; earrings; clasps for
jewellery; precious stones; cases [fitted] for
jewels; jewellery boxes; jewel cases; presentation
boxes for jewellery; works of art of precious
metal; works of art made of precious stones; key
rings of leather; key fobs of precious metals; cuff
;links; lapel pins [jewellery]; tie clips; tie pins
medals.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CH
Claim No : 03363/2021
Claim Date : 2021-03-04
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تاريخ ايداع الطلب :

11/07/2021

اسم طالب التسجيل:

جورج يعقوب جين كوزيان
االردن
مؤسسة فردية

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

 11151 -510456عمان  -االشرفية

177069

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الذهب والمجوهرات

الصنف

jorj yaqboub jean kozyan
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

Applicant for
Correspondence

510456- 11151 amman
14

14

Class

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

510456- 11151 amman

 11151 -510456عمان  -االشرفية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

11/07/2021

Date of

177069

Trademark

Goods/Services

Gold and jewelery
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تاريخ ايداع الطلب :

11/07/2021

اسم طالب التسجيل:

جورج يعقوب جين كوزيان
االردن
مؤسسة فردية

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

عمان  -االشرفية 510456- 11151
 11151 -510456عمان  -االشرفية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

177071

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الذهب والمجوهرات

_______________________________________ا
لتنازل  ::ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق
باستعمال الكلمة ( )Goldبمعزل عن العالمه

11/07/2021

Date of

gourge jacoub jin kouzian
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

510456- 11151 amman

Applicant for
Correspondence

510456- 11151 amman
14

14

Class

Nationality

177071

Trademark

Goods/Services

gold and jewelery

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

11/07/2021

اسم طالب التسجيل:

جورج يعقوب جين كوزيان
االردن
مؤسسة فردية

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

 11151 -510456عمان  -االشرفية

177070

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الذهب والمجوهرات

الصنف

jorj yaqboub jean kozyan
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

Applicant for
Correspondence

510456- 11151 amman
14

14

Class

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

510456- 11151 amman

 11151 -510456عمان  -االشرفية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

11/07/2021

Date of

177070

Trademark

Goods/Services

gold and jewelery

140

تاريخ ايداع الطلب :

27/07/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة شانجيان كشكريان
االردن
تضامن

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

اعالن الجريدة الرسمية

27/07/2021

Date of

shanjian keshkerian
: Jordan
General Partnership Company

Applicant Name:

عمان-االشرفية -شارع حاتم الطائي

amman-hatem al taii st.

عنوان التبليغ

 13115 - 150933عمان

150933- 13115 amman

رقم العالمة التجارية

176756

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المعادن النفيسة وسبائكها والسلع المصنوعة من معادن نفيسة او
مطلية بها وغير المشمولة في فنات أخرى؛ المجوهرات
واألحجار الكريمة؛ أدوات صناعة الساعات وأدوات قياس
الزمن

14

14

Class

176756

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

. Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included
in other classes, jewellery, precious stones,
horological and chronometric instruments.
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تاريخ ايداع الطلب :

05/09/2021

اسم طالب التسجيل:

بالل محمد عيسى حميدات

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية
 11953 -420عمان-مرج الحمام

176757

من اجل البضائع/الخدمات التالية

أساور (حلي ومجوهرات)؛ صناديق من معادن نفيسة صناديق |
للساعات :حلقات االساور ,علب ساعات؛ زمامات [مرابط]
ألكمام القمصان؛ اقراط :سلسلة مفاتيح :ميداليات :ساعات .
بالستيكية ,مسبحة اسالمية ،خواتم (لألصابع) [مجوهرات
[:فضة مشابك ربطات العنق؛ احزمة لساعات اليد؛ سالسل
ساعات  ,صناديق المجوهرات الخشبية.مجوهرات من الذهب
الذهب والمجوهرات والساعات

billal mohammad issa
hameedat
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

420- 11953 Amman -marj
alhamam

 11953 -420عمان-مرج الحمام
الصنف

05/09/2021

Date of

420- 11953 Amman -marj
alhamam
14

14

Class

176757

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

;Bracelets [jewellery]; boxes of precious metal
;cases for clocks and watches; charms for bracelets
;clock cases; cuff links; earrings; key chain tags
medals; plastic watches; religious rosary rings
[jewellery]; silver; tie clips; watch bands; watch
chains; wooden jewelry boxes.gold jewelry | gold
| and jewelery and watches
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

10/10/2021

اسم طالب التسجيل:

المثالية لاللماس والمجوهرات

Almethalieh for diamond and
jewelery
: Jordan
Limited Liability Company

ص.ب 11191 -940416عمان

P.O.Box940416- 11191 Amman

ص.ب 11191 -940416عمان

P.O.Box940416- 11191 Amman

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

176740

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خيوط الذهب  ,االحجار شبه الكريمة الخواتم (المجوهرات)
األقراط  ,سالسل (مجوهرات) ساعات اليد  .الشارات
المصنوعة من المعادن النفيسة  .أزرار األكمام حلقات المفاتيح
(حلقات منفصلة مع حلي صغيرة أو سالسل صغيرة)  .صناديق
مجوهرات دبابيس ربطات العنق األساور (المجوهرات) ,
دبابيس الزينة (المجوهرات) حلي الزينة الصغيرة بكونها
مجوهرات  .الآللئ (مجوهرات) صناديق مجوهرات .

14

14

Class

10/10/2021

Date of
Applicant Name:

176740

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

gold thread jewellery, semi-precious stones, rings
jewellery earrings, chains jewellery , medals ,
stopwatches , necklaces jewellery, watches,
badges of precious metal, cuff links, key rings split
rings with trinket or decorative fob, velry boxes,
tie pins, bracelets jewelry, brooches jewellery,
jewelry charms, pearls jewellery, jewelry boxes.

143

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

22/02/2021

اسم طالب التسجيل:

باتيك فيليب اس ايه جنيف

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

سويسرا
شركة اجنبية
رو دو رون 1204 - 41 ،جنيف ،سويسرا

22/02/2021

Date of

PATEK PHILIPPE SA
GENEVE
: Switzerland
Foreign Company

Applicant Name:

Rue du Rhone, 41 – 1204
GENEVE, 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
176796
16
16
176796

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

PATEK
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المطبوعات ،منشورات مطبوعة ،الكتب ،كتيبات إرشادية،
ألبومات ،ادوات مكتبيه (قرطاسية) ،أجندات (مفكرات)،
التقويمات ،حصائر المكتب ،دفاتر المالحظات ،كتب الفهرس،
أغلفة [القرطاسية] ،أدوات الكتابة ،أقالم حبر سائل ،ريش
األقالم ،مواد الفنانين ،النقوش ،األعمال الفنية الحجرية.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCH :
رقم االدعاء 02270/2021 :
تاريخ االدعاء 12-02-2021 :

Goods/Services

;Printed matter; printed publications; books
;manuals [handbooks]; albums; stationery
agendas; calendars; desk mats; note books; index
;books; covers [stationery]; writing instruments
;fountain pens; nibs; artist’s material; engravings
lithographic works of art.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CH
Claim No : 02270/2021
Claim Date : 2021-02-12
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تاريخ ايداع الطلب :

22/02/2021

اسم طالب التسجيل:

باتيك فيليب اس ايه جنيف

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سويسرا
شركة اجنبية
رو دو رون 1204 - 41 ،جنيف ،سويسرا

22/02/2021

Date of

PATEK PHILIPPE SA
GENEVE
: Switzerland
Foreign Company

Applicant Name:

Rue du Rhone, 41 – 1204
GENEVE, 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
176802
16
16
176802

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المطبوعات ،منشورات مطبوعة ،الكتب ،كتيبات إرشادية،
ألبومات ،ادوات مكتبيه (قرطاسية) ،أجندات (مفكرات)،
التقويمات ،حصائر المكتب ،دفاتر المالحظات ،كتب الفهرس،
أغلفة [القرطاسية] ،أدوات الكتابة ،أقالم حبر سائل ،ريش
األقالم ،مواد الفنانين ،النقوش ،األعمال الفنية الحجرية.
_______________________________________
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCH :
رقم االدعاء 02271/2021 :
تاريخ االدعاء 12-02-2021 :

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Printed matter; printed publications; books
;manuals [handbooks]; albums; stationery
agendas; calendars; desk mats; note books; index
;books; covers [stationery]; writing instruments
;fountain pens; nibs; artist’s material; engravings
lithographic works of art.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CH
Claim No : 02271/2021
Claim Date : 2021-02-12
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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
176795
16
16
176795

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

PATEK PHILIPPE
Goods/Services

Printed matter; printed publications; books;
manuals [handbooks]; albums; stationery;
agendas; calendars; desk mats; note books; index
books; covers [stationery]; writing instruments;
fountain pens; nibs; artist’s material; engravings;
lithographic works of art.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CH
Claim No : 02266/2021
Claim Date : 2021-02-12

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، كتيبات إرشادية، الكتب، منشورات مطبوعة،المطبوعات
،) أجندات (مفكرات،) ادوات مكتبيه (قرطاسية،ألبومات
، كتب الفهرس، دفاتر المالحظات، حصائر المكتب،التقويمات
 ريش، أقالم حبر سائل، أدوات الكتابة،]أغلفة [القرطاسية
. األعمال الفنية الحجرية، النقوش، مواد الفنانين،األقالم
______________________________________
CH : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
02266/2021 : رقم االدعاء
12-02-2021 : تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

17/03/2021

اسم طالب التسجيل:

آيرون ماونتين إنكوربوريتد
امريكا
شركة اجنبية

Iron Mountain Incorporated
: United States
Foreign Company

ون فيدرال ستريت ،بوسطن ،ماساتشوستس
 ،02110الواليات المتحدة األمريكية

One Federal Street, Boston,
Massachusetts 02110, U.S.A.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

17/03/2021

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
176807
16
16
176807

من اجل البضائع/الخدمات التالية

صناديق من ورق مقوى والكرتون لتخزين سجالت األعمال،
السجالت الرئيسية ،الميكروفيلم ،الميكروفيش ،أقراص تسجيل
على الكمبيوتر ،أشرطة تخزين ،أقراص برمجيات ،أقراص
بيانات الكمبيوتر ،أشرطة تسجيل صوتي ،أقراص ضوئية،
أفالم ،أقراص تسجيل رئيسية ،مخططات ،سجالت طبية وأفالم
تصوير بأشعة إكس
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 90/192,175 :
تاريخ االدعاء 18-09-2020 :

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Cardboard and paperboard boxes for storage of
business records, vital records, microfilms,
microfiches, computer disks, computer tapes,
computer software disks, computer data disks,
audiotapes, optical disks, films, master recording
disks, blueprints, medical records and x-ray films.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90/192,175
Claim Date : 2020-09-18
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Date of

30/03/2021

Applicant Name:

TRATON SE
: Germany
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Dachauer Str. 641, 80995
Munchen, Germany

30/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

تراتون اس اي
المانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، ميونخ80995 ،641 .داخاور اس تي ار
ألمانيا

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
176917
16
16
176917

Goods/Services

Paper and cardboard; Printed matter; Bookbinding
material; Photographs; Instructional and teaching
materials; Stationery; Plastic materials for
packaging; Printing blocks; Packaging wrappers of
plastic or cardboard; packaging containers or
boxes of plastic or cardboard; bags for packaging.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 18 322 333
Claim Date : 2020-10-16

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 الصور، مواد تجليد الكتب، المطبوعات،ورق وكرتون
 مواد، أدوات مكتبيه، المواد التعليمية والتدريس،التعليمية
 أغلفة تغليف من البالستيك أو، كتل الطباعة،بالستيكية للتغليف
 أكياس، حاويات أو صناديق من البالستيك أو الكرتون،الكرتون
.للتغليف
_______________________________________ا
EU : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
333 322 18 : رقم االدعاء
16-10-2020 : تاريخ االدعاء
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Date of

30/03/2021

Applicant Name:

TRATON SE
: Germany
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Dachauer Str. 641, 80995
Munchen, Germany

30/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

تراتون اس اي
المانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، ميونخ80995 ،641 .داخاور اس تي ار
ألمانيا

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
176913
16
16
176913

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

TENTIK
Goods/Services

Paper and cardboard; Printed matter; Bookbinding
material; Photographs; Instructional and teaching
materials; Stationery; Plastic materials for
packaging; Printing blocks; Packaging wrappers of
plastic or cardboard; packaging containers or
boxes of plastic or cardboard; bags for packaging.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 18 322 326
Claim Date : 2020-10-16

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 الصور، مواد تجليد الكتب، المطبوعات،ورق وكرتون
 مواد، أدوات مكتبيه، المواد التعليمية والتدريس،التعليمية
 أغلفة تغليف من البالستيك أو، كتل الطباعة،بالستيكية للتغليف
 أكياس، حاويات أو صناديق من البالستيك أو الكرتون،الكرتون
.للتغليف
_______________________________________ا
EU : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
326 322 18 : رقم االدعاء
16-10-2020 : تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

11/08/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة االخاء العربية الدولية للصناعة
والتجارة

جنسية الطالب :

االردن
ذ.م.م

Arabian Al Ekha Int'l.
Company For Industry and
Commerce
: Jordan
Limited Liability Company

عمان ،المقابلين االردن

Amman, Moqablyne, Jordan

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

المحامي محمد نظمي
11937عمان
176995

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مطبوعات قرطاسية اختام

حجة ص.ب- 4114

الصنف

11/08/2021

Date of
Applicant Name:

P.O.Box4114- 11937 amman

16

16

Class

176995

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

printed matter stationary stamps

150

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

10/10/2021

Applicant Name:

Muhannad and samer yousef
zuqaili
: Jordan
General Partnership Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

16

Goods/Services

pencils,erasers,sharpeners,rulersmwooden
colors,watercolors,drawing
boards,sketchbooks,erasers,ink
pens,stickers,binding rolls ,plastic cardboard

شركة مهند وسامر يوسف زقيلي

:اسم طالب التسجيل

وسط البلد-  عمان11118 -1866
وسط البلد-  عمان11118 -1866

1866- 11118 amman-down
town
Class

: تاريخ ايداع الطلب

االردن
تضامن

1866- 11118 amman-down town

176881

10/10/2021

16

الصنف

176881

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الوان،الوان خشبية،مساطر، برايات،محايات،اقالم رصاص
رول،لواصق،اقالم حبر،اقالم طامس، لوحات رسم،مائية
االت حاسبة،كرتون،فايالت بالستيكية،تجليد
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تاريخ ايداع الطلب :

11/10/2021

اسم طالب التسجيل:

محمود علي مصطفي الزعبي
االردن
مؤسسة فردية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 11953 -420جرش /باب عمان

176895

من اجل البضائع/ال خدمات التالية

اكياس بالستيكية

mahmoud ali mustafa al zoubi
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

420- 11953 jarash /bab amman

 11953 -420جرش /باب عمان
الصنف

11/10/2021

Date of

420- 11953 jarash /bab amman
16

16

Class

176895

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Plastic bags,
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تاريخ ايداع الطلب :

21/11/2019

اسم طالب التسجيل:

مروان محمد علي لبو رحمة (مؤسسة
مروان ابو رحمه للصناعات البالستيكية)

جنسية الطالب :

االردن
مؤسسة فردية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 2181 -11947عمان -ماركا الشمالية

177042

من اجل البضائع/الخدمات التالية

اكياس بالستيكية باحجام مختلفة لغايات كثيرة

Marwan Mohammad Ali Abu
Rahmh (Marwan Abu Rahmh
) For Blastic Industry
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

 11947- 2181 AMMANNORTH MARKA

 2181 -11947عمان -ماركا الشمالية
الصنف

21/11/2019

Date of

 11947- 2181 AMMANNORTH MARKA
17

17

Class

177042

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

& PLASTIC BAGS FOR DIFFERENT THINGS
MANY SIZE
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Date of

12/04/2021

Applicant Name:

Nationality

SHENZHEN WOER HEATSHRINKABLE MATERIAL
CO., LTD.
: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

12/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شرينكابل ماتيريال-شينزهين ووير هيت
. ليمتد،.كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

: جنسية الطالب

WOER INDUSTRIAL PARK,
 النجينغ نورث،ووير إنداستريال بارك
LANJING NORTH ROAD,
، شينزهين، بينغشان، لونغتيان ستريت،رود
LONGTIAN STREET,
الصين
PINGSHAN, SHENZHEN,
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
177045
17
17
177045

Goods/Services

Expansion joint fillers; synthetic rubber; pipe
muffs, not of metal; flexible hoses, not of metal;
insulating materials; dielectrics [insulators];
insulators for cables; insulators for electric mains;
waterproof packings; plastic substances, semiprocessed; Pipe jackets, not of metal; filtering
materials of semi-processed foams of plastic;
insulating refractory materials; padding materials
of rubber or plastics; sealant compounds for joints;
insulators; insulators for railway tracks; nonconducting materials for retaining heat; foam
supports for flower arrangements [semi-finished
products]; plastic film, other than for wrapping.

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

حشوات للوصالت التمددية؛ مطاط إصطناعي؛ جلب غير
معدنية لألنابيب؛ خراطيم مرنة غير معدنية؛ مواد عازلة؛
عوازل كهربائية [عوازل]؛ عوازل للكابالت؛ عوازل لمصادر
الكهرباء الرئيسية؛ أغلفة مانعة لتسرب الماء؛ مواد بالستيكية
شبه معالجة؛ أغلفة غير معدنية لألنابيب؛ مواد ترشيح (رغوات
شبه معالجة أو أغشية بالستيكية)؛ مواد حرارية عازلة؛ مواد
تبطين من المطاط أو اللدائن؛ مركباتٌ مانعة للتسرب من
الوصالت؛ عوازل؛ عوازل لمسارات السكك الحديدية؛ مواد
ُ
غير موصلة لالحتفاظ بالحرارة؛ دعامات رغوية لتنسيق
الزهور (منتجات شبه مشغولة)؛ غشاء أغطية بالستيكية ليست
.للتغليف

154

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

22/02/2021

اسم طالب التسجيل:

باتيك فيليب اس ايه جنيف

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

سويسرا
شركة اجنبية
رو دو رون 1204 - 41 ،جنيف ،سويسرا

22/02/2021

Date of

PATEK PHILIPPE SA
GENEVE
: Switzerland
Foreign Company

Applicant Name:

Rue du Rhone, 41 – 1204
GENEVE, 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
176794
18
18
176794

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

PATEK
من اجل البضائع/الخدمات التالية

حقائب ،حقائب اليد ،صناديق وحقائب السفر ،حقائب السفر،
حقائب مستحضرات التجميل غير المجهزة ،أغطية مالبس
السفر ،حقائب األحذية ،أغطية األمتعة ،محافظ الجيب ،المحافظ
النسائية ،محافظ بطاقات [مصنوعات جلدية] ،علب بطاقات
العمل ،حقائب اليد للوثائق وحقائب األوراق المرفقة ،علب
المفاتيح ،مظالت ،شمسيات ،عصي المشي (عكازات) ،علب
بطاقات االئتمان [حامالت مجهزة] ،حامالت النقود.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCH :
رقم االدعاء 02270/2021 :
تاريخ االدعاء 12-02-2021 :

Goods/Services

;Bags; handbags; trunks and suitcases; luggage
;vanity cases, not fitted; travel garment covers
;shoe bags; luggage covers; pocket wallets; purses
;card wallets [leatherware]; business card cases
;briefcases and attache cases; key cases; umbrellas
parasols; walking sticks; credit card cases [fitted
holders] ; money holders.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CH
Claim No : 02270/2021
Claim Date : 2021-02-12
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تاريخ ايداع الطلب :

22/02/2021

اسم طالب التسجيل:

باتيك فيليب اس ايه جنيف

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سويسرا
شركة اجنبية
رو دو رون 1204 - 41 ،جنيف ،سويسرا

22/02/2021

Date of

PATEK PHILIPPE SA
GENEVE
: Switzerland
Foreign Company

Applicant Name:

Rue du Rhone, 41 – 1204
GENEVE, 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
176803
18
18
176803

من اجل البضائع/الخدمات التالية

حقائب ،حقائب اليد ،صناديق وحقائب السفر ،حقائب السفر،
حقائب مستحضرات التجميل غير المجهزة ،أغطية مالبس
السفر ،حقائب األحذية ،أغطية األمتعة ،محافظ الجيب ،المحافظ
النسائية ،محافظ بطاقات [مصنوعات جلدية] ،علب بطاقات
العمل ،حقائب اليد للوثائق وحقائب األوراق المرفقة ،علب
المفاتيح ،مظالت ،شمسيات ،عصي المشي (عكازات) ،علب
بطاقات االئتمان [حامالت مجهزة] ،حامالت النقود.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCH :
رقم االدعاء 02271/2021 :
تاريخ االدعاء 12-02-2021 :

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Bags; handbags; trunks and suitcases; luggage
;vanity cases, not fitted; travel garment covers
;shoe bags; luggage covers; pocket wallets; purses
;card wallets [leatherware]; business card cases
;briefcases and attache cases; key cases; umbrellas
parasols; walking sticks; credit card cases [fitted
holders] ; money holders.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CH
Claim No : 02271/2021
Claim Date : 2021-02-12
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تاريخ ايداع الطلب :

22/02/2021

اسم طالب التسجيل:

باتيك فيليب اس ايه جنيف

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سويسرا
شركة اجنبية
رو دو رون 1204 - 41 ،جنيف ،سويسرا

22/02/2021

Date of

PATEK PHILIPPE SA
GENEVE
: Switzerland
Foreign Company

Applicant Name:

Rue du Rhone, 41 – 1204
GENEVE, 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
176777
18
18
176777

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

PATEK PHILIPPE
من اجل البضائع/الخدمات التالي ة

حقائب ،حقائب اليد ،صناديق وحقائب السفر ،حقائب السفر،
حقائب مستحضرات التجميل غير المجهزة ،أغطية مالبس
السفر ،حقائب األحذية ،أغطية األمتعة ،محافظ الجيب ،المحافظ
النسائية ،محافظ بطاقات [مصنوعات جلدية] ،علب بطاقات
العمل ،حقائب اليد للوثائق وحقائب األوراق المرفقة ،علب
المفاتيح ،مظالت ،شمسيات ،عصي المشي (عكازات) ،علب
بطاقات االئتمان [حامالت مجهزة] ،حامالت النقود.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCH :
رقم االدعاء 02266/2021 :
تاريخ االدعاء 12-02-2021 :

Goods/Services

;Bags; handbags; trunks and suitcases; luggage
;vanity cases, not fitted; travel garment covers
;shoe bags; luggage covers; pocket wallets; purses
;card wallets [leatherware]; business card cases
;briefcases and attache cases; key cases; umbrellas
parasols; walking sticks; credit card cases [fitted
holders] ; money holders.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CH
Claim No : 02266/2021
Claim Date : 2021-02-12
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تاريخ ايداع الطلب :

21/03/2021

اسم طالب التسجيل:

او في اس اس .بي .ايه.
ايطاليا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فيا تيراجليو  30174 ،17فينيسيا ميستريه
(في) ،إيطاليا

21/03/2021

Date of
Applicant Name:

OVS S.p.A.
: Italy

Foreign Company
Via Terraglio 17, 30174
Venezia Mestre (VE), 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
176931
18
18
176931

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

RUMFORD
من اجل البضائع/الخدمات التالية

الحقائب ،حقائب الكتف ،حقائب السفر ،حقائب مستحضرات
التجميل ،حقائب جلدية ،محافظ جلدية ،حقائب السفر الجلدية
وصناديق جلدية ،علب جلدية ،حقائب من الجلد المقلد ،علب
المفاتيح المصنوعة من الجلد ،حقائب السفر من الجلد المقلد،
محافظ من الجلد المقلد ،صناديق من الجلد المقلد ،علب المفاتيح
من الجلد المقلد ،حامالت (حافظات) المستندات [علب الحمل]،
جلود الحيوانات وجلود غير مدبوغة ،صناديق وحقائب السفر،
المظالت والشمسيات وعصي المشي (عكازات) ،السياط
والسيور والسروج ،لباس الحيوانات.

Goods/Services

bags; shoulder bags; traveling bags; cosmetic
bags; leather bags; leather wallets; leather
suitcases, leather boxes; leather cases; imitation
leather bags; key cases made of leather; imitation
;leather suitcases; imitation leather wallets
imitation leather boxes; key cases of imitation
leather; Document holders [carrying cases]; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery; animal apparel.
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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
176766
19
19
176766

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.

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

Date of

06/02/2022

Applicant Name:

qatrana cement private
shareholding company
: Jordan
Private Shareholding Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

amman - shemisani - rafiq
athim st building no (1) second
floor
3329- 11181 amman -shemisani
-rafiq athim st building 1
second floor
Class
176964
19
19

Goods/Services

cement manufacturing

________________________________________
Special condition : the registration of this trade
mark is pursuant to the provision of article(21)
paragraph (2) of the trademarks law
________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give owners the exclusive right to use
( اسمنت العربية القطرانة مسلح,Arabian Qatrana Cement
) separately from the mark

06/02/2022

: تاريخ ايداع الطلب

شركة اسمنت القطرانة المساهمة الخاصة
المحدودة
االردن
مساهمة خاصة

:اسم طالب التسجيل

/  الشميساني شارع رفيق العظم- عمان
 الطابق الثاني-1 مبنى رقم

الصنف

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

 عمان11181 - 3329

عنوان التبليغ

176964

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

صناعة االسمنت

_______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة تم استنادا الحكام: اشتراطات خاصة
) من قانون العالمات التجارية2( )فقرة21(المادة
_______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: التنازل
Arabian , باستعمال الكلمة (اسمنت العربية القطرانة مسلح
)بمعزل عن العالمهQatrana Cement
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

06/02/2022

Applicant Name:

qatrana cement private
shareholding company
: Jordan
Private Shareholding Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

amman - shemisani - rafiq
athim st building no (1) second
floor
3329- 11181 amman -shemisani
-rafiq athim st building 1
second floor
Class
176967
19
19

Goods/Services

cement manufacturing

________________________________________
Special condition : the registration of this trade
mark is pursuant to the provision of article(21)
paragraph (2) of the trademarks law
________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give owners the exclusive right to use
(اسمنت العربية القطرانة شامخ,Arabian Qatrana Cement)
separately from the mark

06/02/2022

: تاريخ ايداع الطلب

شركة اسمنت القطرانة المساهمة الخاصة
المحدودة
االردن
مساهمة خاصة

:اسم طالب التسجيل

/  الشميساني شارع رفيق العظم- عمان
 الطابق الثاني-1 مبنى رقم

الصنف

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

 عمان11181 - 3329

عنوان التبليغ

176967

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

صناعة االسمنت

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة تم استنادا الحكام: شتراطات خاصة
) من قانون العالمات التجارية2( )فقرة21(المادة
_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
Arabian ,باستعمال الكلمة (اسمنت العربية القطرانة شامخ
)بمعزل عن العالمهQatrana Cement
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

06/02/2022

Applicant Name:

qatrana cement private
shareholding company
: Jordan
Private Shareholding Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

06/02/2022

: تاريخ ايداع الطلب

شركة اسمنت القطرانة المساهمة الخاصة
المحدودة
االردن
مساهمة خاصة

:اسم طالب التسجيل

amman - shemisani - rafiq
- 1  مبنى رقم/  شارع رفيق العظم/ عمان
athim st building no (1) second
الطابق الثاني
floor
3329- 11181 amman -shemisani
 عمان11181 - 3329
-rafiq athim st building 1
second floor
Class
الصنف
176966
19
19
176966

Goods/Services

cement manufacturing

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give owners the exclusive right to use
(اسمنت العربية القطرانة مArabian Qatrana Cement )
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

صناعة االسمنت

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
Arabian , باستعمال الكلمة (اسمنت العربية القطرانة
)بمعزل عن العالمهQatrana Cement
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

06/02/2022

Applicant Name:

qatrana cement private
shareholding company
: Jordan
Private Shareholding Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

amman - shemisani - rafiq
athim st building no (1) second
floor
3329- 11181 amman -shemisani
-rafiq athim st building 1
second floor
Class
176965
19
19

Goods/Services

cement manufacturing

________________________________________
Special condition : the registration of this trade
mark is pursuant to the provision of article(21)
paragraph (2) of the trademarks law
________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give owners the exclusive right to use
( اسمنت العربية القطرانة متين,Arabian Qatrana Cement )
separately from the mark

06/02/2022

: تاريخ ايداع الطلب

شركة اسمنت القطرانة المساهمة الخاصة
المحدودة
االردن
مساهمة خاصة

:اسم طالب التسجيل

/  الشميساني شارع رفيق العظم- عمان
 الطابق الثاني-1 مبنى رقم

الصنف

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

 عمان11181 - 3329

عنوان التبليغ

176965

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

صناعة االسمنت

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة تم استنادا الحكام: شتراطات خاصة
) من قانون العالمات التجارية2( )فقرة21(المادة
_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
Arabian , باستعمال الكلمة (اسمنت العربية القطرانة متين
)بمعزل عن العالمهQatrana Cement
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

17/03/2021

اسم طالب التسجيل:

آيرون ماونتين إنكوربوريتد
امريكا
مؤسسة

Iron Mountain Incorporated
: United States
FOUNDATION

ون فيدرال ستريت ،بوسطن ،ماساتشوستس
 ،02110الواليات المتحدة األمريكية

One Federal Street, Boston,
Massachusetts 02110, U.S.A.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

17/03/2021

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
176792
20
20
176792

من اجل البضائع/الخدمات التالية

حاويات بالستيكية لالستخدام التجاري أو الصناعي لتخزين
أقراص رقمية للمخططات ،أقراص تسجيل رقمية طبية،
الميكروفيلم ،الميكروفيش ،أقراص الكمبيوتر ،أشرطة تخزين،
أقراص البرمجيات ،أقراص بيانات الكمبيوتر ،أشرطة تسجيل
صوتي ،أقراص ضوئية ،أفالم ،أقراص تسجيل رئيسية ،وأفالم
تصوير بأشعة إكس
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 90/192,175 :
تاريخ االدعاء 18-09-2020 :

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Plastic containers for commercial or industrial use
for storage of digitized blueprint disks, digitized
medical record disks, microfilms, microfiches,
computer disks, computer tapes, computer
software disks, computer data disks, audiotapes,
optical disks, films, master recording disks and Xray films.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90/192,175
Claim Date : 2020-09-18
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

26/04/2021

Applicant Name:

Ruba Atallah and Partners
: Jordan
General Partnership Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Um albasateen amman
p.obox7780-11118

26/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

ربى عطاهلل وشركاها
االردن
تضامن

:اسم طالب التسجيل

11118_7780 ام البساتين_عمان ص ب

TRI MARK CONSULTING
)العالمة الثالثية لالستشارات (تراي مارك
P.O.Box7780- 11118 AMMAN,
 االردن، عمان11118 -7780ب.ص
JORDAN
Class
الصنف
176836
20
20
176836

Goods/Services

Air cushions, not for medical purposes, Air
mattresses, not for medical purposes, Air pillows,
not for medical purposes, Bedding [except linen],
Beds (Hospital—),Beds (Hydrostatic [water] —)
not for medical purposes, Bedsteads [wood],
Spring mattresses, Pillows, Hospital beds,
Mattresses *,Mattresses (Spring—),Furniture

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 فرشات هوائية ليست لغايات،وسائد هوائية ليست لغايات طبية
فراش نوم [ماعدا، مخدات هوائية ليست لغايات طبية،طبية
أسرة مائية ليست لغايات، أسرة للمستشفيات،]البياضات
 فرشات مزودة،]هياكل أسرة [من الخشب،طبية
فرشات مزودة،فرشات،أسرة مستشفيات،مخدات،بنوابض
أثاث،بنوابض
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تاريخ ايداع الطلب :

07/07/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة مطابخ النخبة
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 11190 -926483عمان  -ش الحرية

176896

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خزانات طعام االثاث خزانات مالبس خزانات خشبية

Elite kitchen company
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

926483- 11190 amman

 11190 -926483عمان  -ش الحرية
الصنف

07/07/2021

Date of

926483- 11190 amman
20

20

Class

176896

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

sideboards furniture cabinet work covers for
)clothing (wardrobe
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

09/03/2021

Applicant Name:

AKRAM ALI SAID
HALAWA
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Irbid, Abdelqader AL Husseini
Street.

09/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

اكرم علي سعيد حالوه

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
 شارع عبد القادر الحسيني، اربد

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
176817
21
21
176817

Goods/Services

Body Exfoliating sponges , Abrasive sponges for
scrubbing the skin , sponges , Sponge holders ,
combs , brushes , Toilet brushes, Toilet sponges,
Soap boxes, Containers for household or kitchen
use, cooking pots , cups , mugs , dishes ,
Glassware (Painted-) , Perfume sprayers, Porcelain
ware, Powder compacts , Pads for cleaning ,
Dusting cloths [rags] , Bottles.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، اسفنجات لفرك الجلد، اسفنجات ( ليف ) فرك الجسم
،  فراشي تواليت،  فراشي، امشاط، حامالت اسفنج،اسفنجات
 اوعية لالستعمال المنزلي او،  علب صابون، اسفنج تواليت
 اواني زجاجية،  اطباق، اقداح،  اكواب، اوعية طهو، للمطبخ
 علب مساحيق،  اواني خزف صيني،  بخاخات عطور، مطلية
، ) قطع قماش لمسح الغبار ( مماسح، لبادات للتنظيف،تجميل
قوارير
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

17/03/2021

اسم طالب التسجيل:

آيرون ماونتين إنكوربوريتد
امريكا
شركة اجنبية

Iron Mountain Incorporated
: United States
Foreign Company

ون فيدرال ستريت ،بوسطن ،ماساتشوستس
 ،02110الواليات المتحدة األمريكية

One Federal Street, Boston,
Massachusetts 02110, U.S.A.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

17/03/2021

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
176808
21
21
176808

من اجل البضائع/الخدمات التالية

حاويات بالستيكية لألغراض المنزلية لتخزين أقراص رقمية
للمخططات ،أقراص تسجيل رقمية طبية ،الميكروفيلم،
الميكروفيش ،أقراص الكمبيوتر ،أشرطة تخزين ،أقراص
البرمجيات ،أقراص بيانات الكمبيوتر ،أشرطة تسجيل صوتي،
أقراص ضوئية ،أفالم ،أقراص تسجيل رئيسية ،وأفالم تصوير
بأشعة إكس.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 90/192,175 :
تاريخ االدعاء 18-09-2020 :

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Plastic containers for household use for storage of
digitized blueprint disks, digitized medical record
disks, microfilms, microfiches, computer disks,
computer tapes, computer software disks,
computer data disks, audiotapes, optical disks,
films, master recording disks and X-ray films.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90/192,175
Claim Date : 2020-09-18
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

08/04/2021

اسم طالب التسجيل:

هيوجو بوس تريد مارك مانجمنت جي ام بي
اتش اند كو .كيه جي

جنسية الطالب :

المانيا
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ديسيلستراسيه  72555 ،12ميتزينجين،
المانيا
خالد علي
11190عمان/خلدا/ش وصفي التل
176977

من اجل البضائع/الخدمات التالية

األواني والحاويات المنزلية وللمطبخ ،هزازات الكوكتيل،
الفراشي ،اآلنية الزجاجية ،اآلنية الخزفية ،زجاجات قابلة إلعادة
االستخدام و زجاجات الترموس ،فراشي الشعر ،فراشي
الجزمات ،فراشي الحالقة ،فراشي الغسيل ،فراشي القوارير،
فراشي الغولف ،علب فراشي األسنان ،حامالت للفراشي،
األمشاط ،علب لألمشاط.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء 018441076 :
تاريخ االدعاء 29-03-2021 :

HUGO BOSS Trade Mark
Management GmbH & Co.
KG
: Germany
Foreign Company

Applicant Name:

Dieselstr. 12, 72555
Metzingen, Germany

البراسنة ص.ب- 928413

الصنف

08/04/2021

Date of

21

khaled ali al barasneh
P.O.Box928413- 11190
amman/khalda/wasfi al tal
Class
176977
21

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Household or kitchen utensils and containers
;cocktail shakers; brushes; glassware; porcelain
reusable bottles, thermo bottles; hair brushes; boot
brushes; shaving brushes; washing brushes; bottle
brushes; golf brushes; tooth brush cases; holder for
brushes; combs; cases for combs.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018441076
Claim Date : 2021-03-29
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

30/05/2021

اسم طالب التسجيل:

أنهوي ديلي هاوسهولد غالس كو ،.ليمتد.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الصين
شركة اجنبية

Anhui Deli Household Glass
Co., Ltd.

Applicant Name:
Nationality

مينتايزي إنداستريال بارك ،فينغيانغ،
أنهوي ،الصين
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
ص.ب 11184 -841153عمان االردن
177037

30/05/2021

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

حاويات لألغراض المنزلية أو أغراض المطبخ؛ األواني
الزجاجية المنزلية (بما في ذلك األكواب واألطباق واألواني
واألباريق)؛ مصنوعات يدوية من كريستال؛ أواني زجاجية
(أوعية)؛ مزهريات؛ أطقم شاي [أدوات مائدة]؛ أواني فخارية؛
زجاج مطلي بالمينا ،بخالف المستخدم في البناء؛ عبوات
معزولة حراريا ً لألطعمة؛ أكواب الشرب.

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
MENTAIZI INDUSTRIAL

PARK, FENGYANG, ANHUI,
CHINA
The Right Choice IP
P.O.Box841153- 11184
AMMAN
Class
177037
21
21

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;containers for household or kitchen use
Household glassware (including cups, plates, pots
;]and jugs); Crystal crafts; glasses [receptacles
vases; tea services [tableware]; pottery; enamelled
glass, not for building; thermally insulated
containers for food; drinking glasses
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تاريخ ايداع الطلب :

20/06/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة أشورتووك ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

20/06/2021

Date of

Ashortwalk Limited
: United Kingdom
Foreign Company

Applicant Name:

Cligga Head Industrial Estate,
سليغا هيد انداستريال ايستيت سانت جورجز
St. Georges Hill, Perranporth,
هيل بيرانبورث تي آر  0 6اي بي المملكة
| TR6 OEB, United Kingdom
المتحدة
TRI MARK CONSULTING
شركة العالمة الثالثية لالستشارات ( تراي
P.O.Box7780- 11118 Amman,
مارك) ص.ب 11118 -7780عمان،
Jordan
االردن
Class
صنف
ال
176742
21
21
176742

من اجل البضائع/الخدمات التالية

ادوات المشروبات.اكواب القهوه( .اوعيه) حاويات للمشروبات.
اكواب .اكو اب مصنوعة من البالستيك؛ اكواب للشربء اوعية
للشربء حاويات للشرب .,اكواب بالستيكية؛ حاويات
للشرب(اوعية) عازلة للحراره؛ حاويات عازلة للحرارة؛ علب
عازلة للحرارة» حاويات (علب) عازلة للحرارة للطعام
والمشروبات

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Beverageware; Coffee cups; Containers for
beverages; Cups; Cups made of plastics; Drinking
;cups; Drinking receptacles; Drinks containers
;Plastic cups; Heat insulated containers for drinks
;Heat-insulated containers; Insulated flasks
Thermal insulated containers for food or
beverages.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

12/07/2021

Applicant Name:

highpoint for general trading
co
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

12/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

هاي بوينت للتجاره العامه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

712812- 11171 Amman

شارع- العبدلي-  عمان11171 -712812
سليمان النابلسي

712812- 11171 Amman

شارع- العبدلي-  عمان11171 -712812
سليمان النابلسي

176850

Class

21

Goods/Services

Rags for cleaning , scouring pads , scrubbing
brushes , sponges for household purposes, steel
wool for cleaning , toilet sponges , cloth for
washing floors , abrasive sponges for scrubbing
the skin , clothes-pegs , tooth brushes , brushes
,perfume sprayers , sprinklers , cleaning sponges ,
clothes racks .

21

الصنف

176850

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 إسفنج.  فراشي تنظيف،  لبادات جلي، مماسح للتنظيف
 قطع،  إسفنج تواليت. لالغراض المنزلية ؛ سلك جلي للتنظيف
 مالقط غسيل،  إسفنج جلي لفرك الجلد،قماش لغسل االرضيات
 إسفنج،  بخاخات عطور مرشات،  فراشي،  فراشي االسنان.
 حوامل تجفيف المالبس، جلي
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Date of
Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

26/07/2021
Zhejiang ucclife electric
appliance co ltd

Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
no 11 , hehua road

Applicant for
Correspondence
Trademark

26/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

. تشجيانج يوسسليف الكترك ابالينس سي او
ال تي دي
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 طريق هيهو منطقة بايهواشيان11
الصناعية وويي تشجيانغ الصين

baihuashan
industrial area wuyi zhejiang
china
P.O.Box11184- 11184 amman

176746

Class

21

Goods/Services

containers for household or kitchen use. kitchen
containers. cooking pot sets. cooking pot. frying
pans. deep fryers, non-electric. kitchen utensils.
cooking utensils, non-electric. stew-pans. food
steamers, non-electric.

 عمان11184 -11184ب.ص
21

الصنف

176746

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

أو عية لالستعمال المنزلي أو للمطبخ أو عية مطبخ أوعية طهي
مقالي مقالي مجوفة غير كهربائية أ لء أده أواني طهي غير
كهربائية فدور طهي قدور بخارية؛ غير كهربائية
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تاريخ ايداع الطلب :

22/09/2021

اسم طالب التسجيل:

منتهي احمد محمد ابو علي

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية
 11953 -420جرش/الوادي االخضر

176825

muntaha ahmad mohammad
abu ali
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

420- 11953 jarash /wadi al
akhdar

 11953 -420جرش/الوادي االخضر
الصنف

22/09/2021

Date of

420- 11953 jarash /wadi al
akhdar
21

21

Class

176825

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Goods/Services

فوط تنظيف السيارات

car cleaning towels

174

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

05/01/2022

Applicant Name:

SABER KHOURY & SONS
CO
: Jordan
General Partnership Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

6646- 11118 AMMAN, al
muqablian - mohammad al dura

Washing Sponge, Abrasive washing and Floor
mops, Scouring pads,Brooms By
hand,clothespegs,toothpick

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

: تاريخ ايداع الطلب

شركة صابر خوري واوالده

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
 ش محمد-  المقابلين، عمان11118 -6646
الدرة

6646- 11118 AMMAN, al
muqablian - mohammad al dura
st
Class
176962
21
21

Goods/Services

05/01/2022

 ش-  المقابلين، عمان11118 -6646
محمد الدرة
الصنف

176962

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 لبادات جل مكانس يدوية.  مماسح أرض.  سلكة جلي. ليف جلي
عيدان تنظيف أسنان. . . مالقط مالبس.

)2( )فقرة21(ان تسجيل هذه العالمة تم استنادا الحكام المادة
من قانون العالمات التجارية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

21/01/2021

Applicant Name:

point comfort for linrns,quilts
and its accessories industry
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

21/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

بوينت كومفورت لصناعة البياضات
واللحف ومستلزماتها
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

saed qadommi P.O.Box148811118 wasfi

 وصفي التل11118 -1488ب.ص

saed qadommi P.O.Box148811118 wasfi

 وصفي التل11118 -1488ب.ص

176982

Class

24

Goods/Services

24

الصنف

176982

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

household linen, bath linen, except clothing,
household linen, bed linen

 عدا عن، بياضات الحمامات,بياضات لالستعمال المنزلي
 بياضات (أغطية) لألسرة, بياضات لالستعمال المنزلي,المالبس

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

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
) بمعزل عن العالمهcomfort( باستعمال الكلمة
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Date of
Applicant Name:
Nationality

TOYOBO CO.,LTD.
: Japan

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

27/07/2021

Foreign Company

Class

24

Goods/Services

Fabric; cloth; non-woven textile fabrics; felts; plastic
material [substitute for fabrics]; sheets [textile]; bed linen;
table cloths, not of paper; covers for cushions; quilts; quilt
covers; eiderdowns [down coverlets]; loose covers for
furniture; textile goods for use as bedding; table covers of
textile; chemical fiber fabrics; knitted fabrics of chemical
fiber yarn; fabrics for textile use; fiberglass fabrics for textile
use; crepe [fabric]; chenille fabric; jersey [fabric]; bed
blankets; ticks [mattress covers]; mattress covers; rayon
fabric; linen cloth; jute fabric; lingerie fabric; cloths for
removing make-up; furniture coverings of plastic; silk
[cloth]; table linen, not of paper; textile material; elastic
woven material; woolen fabric; hemp fabric; hemp cloth;
cotton fabrics; fabric imitating animal skins; woolen cloth;
linings [textile]; pillow covers; coated fabrics; ‘Sleeping
bags for camping; paper futon covers [fitted or unfitted];
vinyl place mats _ [textile substitute]; woven fabrics; knitted
fabrics; oilcloth; gummed waterproof cloth; coated fabrics
with polyester resins for use in the manufacture of clothing;
rubberized cloth; filtering materials of textile; towels of
textile; handkerchiefs of textile; bath linen, except clothing;
mosquito nets; futon quilts; covers for futon . quilts; futon
quilt covers; tick [linen]; pillowcases; pillow slips; bed
covers; bed spreads; bed sheets; sleeping bags; table napkins
of textile; dish towels; shower curtains, banners of textile or
plastic; flags of textile or plastic; toilet seat covers of textile;
wall hangings of textile; curtains; draperies being thick drop
curtains; shrouds; billiard cloth [baize]; labels of textile;
textiles and substitutes for textiles; household linen; curtains
of textile or plastic.

: تاريخ ايداع الطلب

 ليمتد،.تويوبو كو
يابان
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 كو اوساكا-  شوم كيتا-2  دوجيما هاما2-8
 اليابان8230 -530 شي اوساكا

2-8 Dojima Hama 2-chome kita
ku osaka - shi osaka 530- 8230
japan
841310- 11184 amman bakeen street
176754

27/07/2021

 ش بكين-  عمان11184 - 841310
24

الصنف

176754

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

نسيج قماش اقمشة من نسيج غير محبوك لبادات مواد بالستيكية (بدائل
للمنسوجات ) مالءات (انسجة ) بياضات لألسرة؛ مفارش للموائد ليست من
 أغطية للوسائد؛ لحف؛ أغطية لَ ُحف؛ ل ُحف من زعب العيدر (أغطية،الورق
من الزغب)؛ أغطية سائبة لالثاث؛ منتجات النسيج تستخدم كفراش نوم؛
أغطية موائد من النسيج؛ أنسجة من األلياف الكيميانية؛ أقمشة محبوكة من
غزل األلياف الكيميائية؛ أقمشة تستخدم في النسيج؛ أقمشة من ألياف زجاجية
تستخدم في النسيج؛ كريب (نسيج)؛ نسيج الشنيل جرسي (نسيج)؛ بطانيات
 أقمشة حرير إصطناعي؛:لألسرة؛ أقمشة االغضية الفراش؛ أغطية الفراش
قماش بياضات؛ قماش الجوتة؛ أنسجة للمالبس النسانية الداخلية؛ قماش
اإلز ائة مستحضرات التجميل؛ أغطية من البالستيك لألثاث؛ أقمشة من
 مواد نسبيجية؛ مادة مطاطية،الحرير؛ بياضات للموائد ليست من الور ق
محبوكة؛ نسيج صوفي؟ نسيح القنب؛ منسوجات قطنية؛ قماش من جلود
الحيوانات المقلدة؛ قماش صوفي؛ بطانات (أنسجة)؛ كسوة للوسائد؛ أقمشة
 أغطبة لالرائك من الورق (مفصلة أو غير:مطلية؛ أ كياس نوم للتخييم
مفصلة)؛ مفارش موضعية من الفينيل (بدائل للمنسوجات)؛ أقمشة محبوكة؛
أقمشة محاكة؛ قماش زيتي؟ أقمشة مضادة للماء | لآلرائك؛ اغطية لنخف
األرائك؛ كسوة للحف األرائك؛ أقمشة (بياضات)؛ غطاء للمخدات؛؟ أكياس
للمخدات؟ اغطية لألسرة؛ شراشف لالسرة؛ أكياس نوم؛ مناديل للموائد من
التسيج؛ مناشف للصحون؛ ستائر لحمام الدش؛ رايات من النسيج أو
البالستيك؛ أعالم من النسيج أو البالستيك؛ أغطية لمقاعد التواليت من النسيج؛
مطرزات من النسيج تعلق على الجدران؛ ستائر؛ أقمشة كستائر سميكة
.مسدولة؛ أكفان؛ قماش لطاوالت البالسنيك
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

22/02/2021

اسم طالب التسجيل:

باتيك فيليب اس ايه جنيف

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

سويسرا
شركة اجنبية
رو دو رون 1204 - 41 ،جنيف ،سويسرا

22/02/2021

Date of

PATEK PHILIPPE SA
GENEVE
: Switzerland
Foreign Company

Applicant Name:

Rue du Rhone, 41 – 1204
GENEVE, 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
176772
25
25
176772

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

PATEK
من اجل البضائع/الخدمات التالية

Goods/Services

Clothing for men; clothing for women; clothing
مالبس للرجال ،مالبس للنساء ،مالبس لألطفال ،مالبس لألطفال
;for children; clothing for babies; footwear for men
الرضع ،لباس القدم للرجال ،لباس القدم للنساء ،لباس القدم
;footwear for women; footwear for children
لألطفال ،لباس القدم لألطفال الرضع ،أغطية الرأس للرجال،
footwear for babies; headgear for men; headgear
أغطية الرأس للنساء ،أغطية الرأس لألطفال ،أغطية الرأس
لألطفال الرضع ،األوشحة ،أحزمة [مالبس] ،ربطات العنق.
for women; headgear for children; headgear for
babies; scarves; belts [clothing]; neckties.
________________________________________
______________________________________
Priority claim: Claim Country : CH
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCH :
Claim No : 02270/2021
رقم االدعاء 02270/2021 :
Claim Date : 2021-02-12
تاريخ االدعاء 12-02-2021 :
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تاريخ ايداع الطلب :

22/02/2021

اسم طالب التسجيل:

باتيك فيليب اس ايه جنيف

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سويسرا
شركة اجنبية
رو دو رون 1204 - 41 ،جنيف ،سويسرا

22/02/2021

Date of

PATEK PHILIPPE SA
GENEVE
: Switzerland
Foreign Company

Applicant Name:

Rue du Rhone, 41 – 1204
GENEVE, 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
176801
25
25
176801

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Clothing for men; clothing for women; clothing
مالبس للرجال ،مالبس للنساء ،مالبس لألطفال ،مالبس لألطفال
;for children; clothing for babies; footwear for men
الرضع ،لباس القدم للرجال ،لباس القدم للنساء ،لباس القدم
;footwear for women; footwear for children
لألطفال ،لباس القدم لألطفال الرضع ،أغطية الرأس للرجال،
footwear for babies; headgear for men; headgear
أغطية الرأس للنساء ،أغطية الرأس لألطفال ،أغطية الرأس
for women; headgear for children; headgear for
لألطفال الرضع ،األوشحة ،أحزمة [مالبس] ،ربطات العنق.
babies; scarves; belts [clothing]; neckties.
________________________________________
______________________________________
Priority claim: Claim Country : CH
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCH :
Claim No : 02271/2021
رقم االدعاء 02271/2021 :
Claim Date : 2021-02-12
تاريخ االدعاء 12-02-2021 :
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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

اعالن الجريدة الرسمية

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
176790
25
25
176790

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

PATEK PHILIPPE
Goods/Services

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Clothing for men; clothing for women; clothing
 مالبس لألطفال، مالبس لألطفال، مالبس للنساء،مالبس للرجال
for children; clothing for babies; footwear for men;
 لباس القدم، لباس القدم للنساء، لباس القدم للرجال،الرضع
footwear for women; footwear for children;
، أغطية الرأس للرجال، لباس القدم لألطفال الرضع،لألطفال
 أغطية الرأس، أغطية الرأس لألطفال،أغطية الرأس للنساء
footwear for babies; headgear for men; headgear
for women; headgear for children; headgear for
. ربطات العنق،] أحزمة [مالبس، األوشحة،لألطفال الرضع
babies; scarves; belts [clothing]; neckties.
________________________________________
______________________________________
CH : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
Priority claim: Claim Country : CH
Claim No : 02266/2021
02266/2021 : رقم االدعاء
12-02-2021 : تاريخ االدعاء
Claim Date : 2021-02-12
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

18/03/2021

اسم طالب التسجيل:

كندا جووس انترناشيونال ايه جي

Canada Goose International
AG
: Switzerland
Foreign Company

باريرستراسي  6300 ،135زوغ ،سويسرا

Baarerstrasse 135, 6300 Zug,
Switzerland

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

سويسرا
شركة اجنبية

18/03/2021

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
176944
25
25
176944

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

CANADA GOOSE
من اجل البضائع/الخدمات التالية

ألبسة القدم

Goods/Services

footwear
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

21/03/2021

اسم طالب التسجيل:

او في اس اس .بي .ايه.
ايطاليا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

فيا تيراجليو  30174 ،17فينيسيا ميستريه
(في) ،إيطاليا

21/03/2021

Date of
Applicant Name:

OVS S.p.A.
: Italy

Foreign Company
Via Terraglio 17, 30174
Venezia Mestre (VE), 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
176926
25
25
176926

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

RUMFORD
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مالبس للجمباز (الصاالت الرياضية) ،باليز (مالبس علوية)،
كنزات قطنية ،كنزات صوفية ،الكنزات ،المالبس المحبوكة،
قمصان ،قمصان نصف كم (تي شيرت) ،جاكيتات (سترات)،
معاطف ،سراويل ،تنانير ،فساتين ،بدالت ،سراويل ضيقة،
جوارب ،مالبس داخلية ،بيجامات (لباس نوم) ،أحذية ذات
الكعوب ،أحذية رياضية ،أحذية أنيقة ،صنادل ،جز مات ،أحذية
بدون كعب ،أحذية الباليه النسائية (بدون كعب) ،األوشحة،
القبعات ،الطواقي ،قفازات.

Goods/Services

;clothing for gymnastics; tops; sweaters; jumpers
;pullovers; knitwear; shirts; t-shirts; jackets; coats
;trousers; skirts; dresses; suits; tights; socks
underwear; pajamas; heels; sporting shoes; elegant
;shoes; sandals; boots; loafers; ballerinas; scarfs
hats; caps; gloves.
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تاريخ ايداع الطلب :

21/03/2021

اسم طالب التسجيل:

او في اس اس .بي .ايه.
ايطاليا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فيا تيراجليو  30174 ،17فينيسيا ميستريه
(في) ،إيطاليا

21/03/2021

Applicant Name:

OVS S.p.A.
: Italy

Foreign Company
Via Terraglio 17, 30174
Venezia Mestre (VE), 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
176845
25
25
176845

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مالبس للجمباز (الصاالت الرياضية) ،باليز (مالبس علوية)،
كنزات قطنية ،كنزات صوفية ،الكنزات ،المالبس المحبوكة،
قمصان ،قمصان نصف كم (تي شيرت) ،جاكيتات (سترات)،
معاطف ،سراويل ،تنانير ،فساتين ،بدالت ،سراويل ضيقة،
جوارب ،مالبس داخلية ،بيجامات (لباس نوم) ،أحذية ذات
الكعوب ،أحذية رياضية ،أحذية أنيقة ،صنادل ،جزمات ،أحذية
بدون كعب ،أحذية الباليه النسائية (بدون كعب) ،األوشحة،
القبعات ،الطواقي ،قفازات.

Date of

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;clothing for gymnastics; tops; sweaters; jumpers
;pullovers; knitwear; shirts; t-shirts; jackets; coats
;trousers; skirts; dresses; suits; tights; socks
underwear; pajamas; heels; sporting shoes; elegant
;shoes; sandals; boots; loafers; ballerinas; scarfs
hats; caps; gloves.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

08/04/2021

اسم طالب التسجيل:

هيوجو بوس تريد مارك مانجمنت جي ام بي
اتش اند كو .كيه جي

جنسية الطالب :

المانيا
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ديسيلستراسيه  72555 ،12ميتزينجين،
المانيا
خالد علي
11190عمان/خلدا/ش وصفي التل
176969

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المالبس الرجالية و النسائية والوالدية ،الجوارب ،أغطية
الرأس ،المالبس الداخلية ،المالبس الليلية ،مالبس السباحة،
برانس الحمام ،األحزمة ،الشاالت ،األكسسوارات و بالتحديد
أوشحة الرأس و أوشحة الرقبة و الشاالت و مناديل اللباس،
ربطات العنق ،القفازات ،األحذية ،األحزمة الجلدية.
_______________________________________
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء 018441076 :
تاريخ االدعاء 29-03-2021 :

HUGO BOSS Trade Mark
Management GmbH & Co.
KG
: Germany
Foreign Company

Applicant Name:

Dieselstr. 12, 72555
Metzingen, Germany

البراسنة ص.ب- 928413

الصنف

08/04/2021

Date of

25

khaled ali al barasneh
P.O.Box928413- 11190
amman/khalda/wasfi al tal
Class
176969
25

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Clothing for men, women and children; stockings
;headgear; underwear; nightwear; swimwear
bathrobes; belts; shawls; accessories, in particular
headscarves, neck scarves, shawls, dress
handkerchiefs; ties; gloves; shoes; belts of leather.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018441076
Claim Date : 2021-03-29
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

08/04/2021

اسم طالب التسجيل:

هيوجو بوس تريد مارك مانجمنت جي ام بي
اتش اند كو .كيه جي

جنسية الطالب :

المانيا
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ديسيلستراسيه  72555 ،12ميتزينجين،
المانيا
خالد علي
11190عمان/خلدا/ش وصفي التل
176959

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المالبس الرجالية و النسائية والوالدية ،الجوارب ،أغطية
الرأس ،المالبس الداخلية ،المالبس الليلية ،مالبس السباحة،
برانس الحمام ،األحزمة ،الشاالت ،األكسسوارات و بالتحديد
أوشحة الرأس و أوشحة الرقبة و الشاالت و مناديل اللباس،
ربطات العنق ،القفازات ،األحذية ،األحزمة الجلدية.
______________________________________
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء 018439831 :
تاريخ االدعاء 26-03-2021 :
_______________________________________
اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االبيض والبيج.

HUGO BOSS Trade Mark
Management GmbH & Co.
KG
: Germany
Foreign Company

Applicant Name:

Dieselstr. 12, 72555
Metzingen, Germany

البراسنة ص.ب- 928413

الصنف

08/04/2021

Date of

25

khaled ali al barasneh
P.O.Box928413- 11190
amman/khalda/wasfi al tal
Class
176959
25

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Clothing for men, women and children; stockings
;headgear; underwear; nightwear; swimwear
bathrobes; belts; shawls; accessories, in particular
headscarves, neck scarves, shawls, dress
handkerchiefs; ties; gloves; shoes; belts of leather.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018439831
Claim Date : 2021-03-26
________________________________________
Special condition : Claiming white and beige
colors.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

08/04/2021

اسم طالب التسجيل:

هيوجو بوس تريد مارك مانجمنت جي ام بي
اتش اند كو .كيه جي

جنسية الطالب :

المانيا
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ديسيلستراسيه  72555 ،12ميتزينجين،
المانيا
خالد علي
11190عمان/خلدا/ش وصفي التل
176968

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المالبس الرجالية و النسائية والوالدية ،الجوارب ،أغطية
الرأس ،المالبس الداخلية ،المالبس الليلية ،مالبس السباحة،
برانس الحمام ،األحزمة ،الشاالت ،األكسسوارات و بالتحديد
أوشحة الرأس و أوشحة الرقبة و الشاالت و مناديل اللباس،
ربطات العنق ،القفازات ،األحذية ،األحزمة الجلدية.
______________________________________
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء 018440541 :
تاريخ االدعاء 26-03-2021 :

HUGO BOSS Trade Mark
Management GmbH & Co.
KG
: Germany
Foreign Company

Applicant Name:

Dieselstr. 12, 72555
Metzingen, Germany

البراسنة ص.ب- 928413

الصنف

08/04/2021

Date of

25

khaled ali al barasneh
P.O.Box928413- 11190
amman/khalda/wasfi al tal
Class
176968
25

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Clothing for men, women and children; stockings
;headgear; underwear; nightwear; swimwear
bathrobes; belts; shawls; accessories, in particular
headscarves, neck scarves, shawls, dress
handkerchiefs; ties; gloves; shoes; belts of leather.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018440541
Claim Date : 2021-03-26
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

21/04/2021

اسم طالب التسجيل:

أغيس تيكستيل بازارالما سانايي في تيكارت
أنونيم شيركيتي

جنسية الطالب :

تركيا
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجاري ة

21/04/2021

Date of

Ages Tekstil Pazarlama
Sanayi ve Ticaret Anonim
?irketi
: Turkey
Foreign Company

Applicant Name:

Ayazaga Mah., Mimar Sinan
أيازاغا ماه ،.ميمار سينان أس كيه ،.سيبا
Sk., SEBA OFFICE
أوفيس بوليفارد سيت ،.سي أبت .نمبر،21 :
BOULEVARD Sit., C Apt. No:
سي ،21/ساريير  -اسطنبول  /تركيا
21, C/21, Sariyer - Istanbul /
Türkiye
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
177047
25
25
177047

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المالبس ،وهي السراويل ،والسترات ،والمعاطف ،والمعاطف ،والتنانير،
والبدالت ،القمصان المحبوكة من الصوف أو الحرير ،والصدريات،
والقمصان ،والبطانات الجلدية الجاهزة ،والقمصان قصيرة األكمام [تي
شيرت] ،والبلوزات ،والفساتين ،وشورتات البرمودا ،والسراويل القصيرة،
والب يجامات ،والكنزات الصوفية ،والجينز ،والمالبس الرياضية ،والمالبس
ضد المطر ،ومالبس الشاطئ ،وأثواب السباحة ،وبدالت السباحة؛ المالبس
الرياضية ،وهي القمصان الرياضية ،والقمصان قصيرة األكمام [تي شيرت]،
والقمصان التحتانية الرياضية ،والسراويل الرياضية ،وشورتات الجيم،
وقمصان الرجبي ،وسراويل الجري ،وسراويل المشي ،والجوارب
الرياضية؛ مالبس األطفال ،وهي القمصان والسراويل والمعاطف والفساتين؛
المالبس الداخلية ،وهي شورتات البوكسر ،ومشدات الصدر ،والسراويل
الداخلية ،والسراويل؛ الجوارب القصيرة؛ األحذية ،وهي األحذية باستثناء
أحذية تقويم العظام ،والصنادل ،واألحذية المقاومة للماء ،وأحذية المشي،
والجوارب ،واألحذية الرياضية ،واألحذية الرياضية ،واألخفاف ؛ أجزاء
األحذية ،وهي قطع الكعب ،والنعال لألحذية ،واألجزاء العلوية من األحذية؛
أغطية الرأس ،وهي القبعات ،والقبعات الضيقة ،والقبعات الرياضية،
والقبعات ،والبيربهات (قبعات مستديرة مسطحة)؛ قفازات كمالبس؛ الجوارب
الطويلة؛ أحزمة للمالبس؛ القميصول [مالبس داخلية للنساء]؛ عباءة؛
األوشحة (الكوفيات)؛ أوشحة العنق؛ الشاالت؛ الياقات؛ ربطات العنق؛
روابط؛ أحزمة الحمالة.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, coats, skirts,
suits, jerseys, waistcoats, shirts, ready-made leather linings
parts of clothing, T-shirts, sweatshirts, dresses, Bermuda
shorts, shorts, pajamas, pullovers, jeans, tracksuits, rainwear,
beachwear, bathing suits, swimming suits; clothing for
sports, namely, sports shirts, t-shirts, sports singlets, athletic
shorts, gym shorts, rugby shirts, track pants, walking shorts,
athletic socks; clothing for babies, namely, shirts, pants,
coats, dresses; underclothing, namely, boxer shorts,
brassieres, briefs, pants; socks; footwear, namely, shoes
excluding orthopedic shoes, sandals, waterproof boots,
walking boots, booties, athletic shoes, sporting shoes,
slippers; shoe parts, namely, heelpieces, insoles for footwear,
footwear uppers; headwear, namely, caps, skull caps, sports
caps, hats, berets; gloves as clothing; stockings; belts for
;clothing; camisoles; sarongs; scarves; neck scarves; shawls
collars; neckties; ties; suspender belts.
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: تاريخ ايداع الطلب

AL thaleth w al thamanoon
For Fitness
: Jordan
Limited Liability Company

شركة الثالث والثمانون للياقة البدنية

:اسم طالب التسجيل

um uthaina alkurdi building
second floor

2/ عمارة الكردي ط-  ام اذينة- عمان

05/07/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

05/07/2021

Date of

االردن
م.م.ذ

 عمارة-  ام اذينة-  عمان11181 -2042
2/الكردي ط

2042- 11181 um uthaina alkurdi
building second floor
176728

Class

25

Goods/Services

training suits smart clothing equipped with
wireless data communication devices smart
clothing equipped with wireless data
communication technology clothes for sports

25

الصنف

176728

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

بدالت التدرد يب المالبس الذكية المجهزة بأجهزة اتصاالت
البيانات الالسلكية مالبس ذكية مجهزة بتقنية اتصاالت البيانات
الالسلكية مالبس رياضية
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: تاريخ ايداع الطلب

AL thaleth w al thamanoon
For Fitness
: Jordan
Limited Liability Company

شركة الثالث والثمانون للياقة البدنية

:اسم طالب التسجيل

um uthaina alkurdi building
second floor

2/ عمارة الكردي ط-  ام اذينة- عمان

05/07/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

05/07/2021

Date of

االردن
م.م.ذ

 عمارة-  ام اذينة-  عمان11181 -2042
2/الكردي ط

2042- 11181 um uthaina alkurdi
building second floor
176727

Class

25

Goods/Services

training suits smart clothing equipped with
wireless data communication devices smart
clothing equipped with wireless data
communication technology clothes for sports

25

الصنف

176727

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

بدالت التدرد يب المالبس الذكية المجهزة بأجهزة اتصاالت
البيانات الالسلكية مالبس ذكية مجهزة بتقنية اتصاالت البيانات
الالسلكية مالبس رياضية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

23/08/2021

Applicant Name:

Mohamed Amed Theyab
Hamad
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

25

Goods/Services

SHOES,CLOTHES

________________________________________
Disclaimer : disclamer the registration of this mark
does not give its owners the absolute right to use
the word (new moda )if it is mentioned separately
from the mark

محمد احمد ذياب حمد

:اسم طالب التسجيل

االردن- عمان11514 -2229
االردن- عمان11514 -2229

2229- 11514 amman-jordan
Class

: تاريخ ايداع الطلب

االردن
مؤسسة فردية

2229- 11514 amman-jordan

177019

23/08/2021

25

الصنف

177019

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

االلبسة،االخذية

______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق: _التنازل
 ) اذا ما وردت بمعزلnew moda( المطلق باستخدام الكلمة
عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

16/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة محمود التلهوني وشريكته

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
تضامن

16/09/2021

Date of

MAHMOUD AL-TALHONI
& PARTNERS CO.
: Jordan
General Partnership Company

Applicant Name:

عمان ،االردن

AMMAN, JORDAN

 11844 -142025عمان ،االردن
177025

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المالبس الرجالية القمصان الجاكيتات المعاطف البدالت الباليز
الجوارب ربطات العنق

142025- 11844 AMMAN,
JORDAN
25

25

Class

177025

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

men clothes , namely t shirts jackets coats suits
tousers socks ties
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

25/01/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة ناصر ابو خلف وجهاد زعبالوي
واوالدهم
االردن
توصية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

عمان /الصويفيه /ش الوكاالت

nasser abu khalaf&jehad
zablawi&bro co
: Jordan
Limited Partnership Company

Applicant Name:

amman al swifiya/wakalat str

 11821 -550عمان /الصويفيه /ش
الوكاالت
177074

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المالبس

25/01/2022

Date of

الصنف

550- 11821 amman al
swifiya/wakalat str
25

25

Class

177074

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

clothing
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تاريخ ايداع الطلب :

30/01/2022

اسم طالب التسجيل:

محمود موسى علي زايد
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

30/01/2022

Date of

Mahomad Mosa Ali Zaed
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

 11181 -133الزرقاء الرصيفة  -الجبل
الشمالي

133- 11181 azzarqa aljabal
alshamali

 11181 -133الزرقاء الرصيفة  -الجبل
الشمالي

133- 11181 azzarqa aljabal
alshamali

176770

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مالبس رجالية .مالبس رياضية.مالبس رسمية .أحذية احذية
اطفال أحذية كرة القدم احذية رجالية احذية نسائية ؛
أحزمة؛.ماليس أحزمة من الجلد  . ,أحزمة من النسيج .مالبس
من الجلود  .قفازات جلدية .أغطية رأس .أغطية '  .الرأس
الجلدية أحذية جلدية:مالبس و مالبس نسائية

25

25

Class

176770

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

men's wear;sportswear;formal wear;shoes;baby
'shoes;football shoes;men’'s shoes;ladies
shoes;belts (clothing);belts made of leather;belts
made of textile;leather clothing;leather
gloves;headgear;leather headwear;leather
shoes;clothing;women's wear.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

08/07/2021

اسم طالب التسجيل:

رويال بيبي سايكل بيجينج كو  ،لتد

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الصين
شركة اجنبية

08/07/2021
ROYALBABY CYCLE
BEIJING CO.,LTD.

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Applicant Name:
Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
207, 2/F, Block A,

No. 51
 ./2:207بلوك هر رقم  51ساوث
South Kunminghu Road,
كنمينجهو رود ' .هايديان ديستركت .بيجينج
Haidian District, ee Beijing,
 ١ 100097 .الصين
 100097, ChinaTRI MARK CONSULTING
العالمة الثالثية لالستشارات (تراي مارك)
P.O.Box7780- 11118 AMMAN,
ص.ب 11118 -7780عمان ،االردن
JORDAN
Class
الصنف
177014
28
28
177014

أجهزة بناء األجسام ،أدوات رماية ،اجهزة لالستخدام في
االنشطة الرياضية الخارجية ،نوادي لالطفال ،لعب لالطفال،
العاب لوحية ،واقيات للركب [أدوات رياضية] ،واقيات للكوع
(ادوات رياضية)  ،العاب ،طوافات للسباحة

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Body-building apparatus, archery implements,
Apparatus for use in outdoor sporting activities,
baby gyms, Children’s toys, board games, knee
guards [sports articles], elbow guards [sports
articles], toys, Swimming floats
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

08/07/2021

اسم طالب التسجيل:

رويال بيبي سايكل بيجينج كو  ،لتد

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الصين
شركة اجنبية

08/07/2021
ROYALBABY CYCLE
BEIJING CO.,LTD.

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Applicant Name:
Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
207, 2/F, Block A,

No. 51
 ./2:207بلوك هر رقم  51ساوث
South Kunminghu Road,
كنمينجهو رود ' .هايديان ديستركت .بيجينج
Haidian District, ee Beijing,
 ١ 100097 .الصين
 100097, ChinaTRI MARK CONSULTING
العالمة الثالثية لالستشارات (تراي مارك)
P.O.Box7780- 11118 AMMAN,
ص.ب 11118 -7780عمان ،االردن
JORDAN
Class
الصنف
177013
28
28
177013

أجهزة بناء األجسام ،أدوات رماية ،اجهزة لالستخدام في
االنشطة الرياضية الخارجية ،نوادي لالطفال ،لعب لالطفال،
العاب لوحية ،واقيات للركب [أدوات رياضية] ،واقيات للكوع
(ادوات رياضية)  ،العاب ،طوافات للسباحة

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Body-building apparatus, archery implements,
Apparatus for use in outdoor sporting activities,
baby gyms, Children’s toys, board games, knee
guards [sports articles], elbow guards [sports
articles], toys, Swimming floats
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

11/08/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة االخاء العربية الدولية للصناعة
والتجارة
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

11/08/2021

Date of

Arabain international Al Ekha
For Industry & trade Co
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

عمان ،المقابلين االردن

Amman, Moqablyn, Jordan

ص.ب 11937 -4114عمان

P.O.Box4114- 11937 amman

176997

من اجل البضائع/الخدمات التالية

دمى العاب دمى متحركة

الصنف

28

28

Class

176997

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

dolls toyes marionettes
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تاريخ ايداع الطلب :

01/11/2020

اسم طالب التسجيل:

دجلة للصناعات الغذائية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
ذ.م.م

01/11/2020

Date of

dijla company for food
industries ltd
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

عمان -شارع وصفي التل  -مجمع العتوم -
طابق االول  -مكتب رقم 101

AMMAN- st wasfe altal

ص.ب 11910 -1699عمان  -شارع الملكه
رانيا العبدهللا  -مجمع رقم 431

P.O.Box1699- 11910 AMMAN-

176948

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الدواجن ،غير الحي

______________________________________
_التنازل  ::ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق
المطلق باستعمال الكلمة (دجله) بمعزل عن العالمه

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

STEET QWEEN RANIA
29

29

Class

Nationality

176948

Trademark

Goods/Services

poultry, not live

________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
)if usedدجله( give owners the right to use word
separately from the mark
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

16/03/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة بيطار إنترناشونال ش.م.ل.
لبنان
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

16/03/2021

Date of

Bitar International S.A.L.
: Lebanon
Foreign Company

Applicant Name:

& Talet El Khayat, Marji
تلة الخياط ،بناية مرجي وامين ،شارع
Amine Bldg., Youssef El
يوسف النجار ،بيروت ،لبنان
Najjar Street, Beirut, Lebanon
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
176797
29
29
176797

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مخلل الفلفل الحار(فلفل محفوظ) ،زالل بيض الغراض الطهو ،لبن البوميني ،الجينات
الغراض الطهو ،لوز مطحون ،االلو فيرا المعد لالستهالك البشري ،سمك االنشوفة،
نخاع عظم الحيوانات للطعام ،هريس تفاح ،لحم خنزير مملح ،بقول محفوظة ،سجق
من لحم الخنزير والدم ،سجق من الدم ،زيت عظام معد لألكل ،مرق لحم ،ركازات
مرق اللحم ،مستحضرات إلعداد مرق اللحم ،مرق لحم ،ركازات مرق اللحم ،زبدة،
زبدة لب الشوكوالته ،زبدة الكاكاو ،زبدة جوز الهند ،زبدة فول سوداني ،كريمة
الزبدة ،كافيار ،لحوم مطبوخة ،جبنة ،رقائق فواكه ،رقائق بطاطا ،زبدة لب
الشوكوالته ،حلزون صدفي (غير حي) ،زبدة الكاكاو ،زبدة جوز الهند ،جوز هند
مجفف ،دهن جوز الهند ،زيت جوز الهند ،زيت لفت للطعام ،ركازات مرق اللحم،
ركازات مرق اللحم ،زيت ذرة ،توت بري مطبوخ ( فواكه مطبوخة بالسكر)،
سرطان النهر(غير حي) ،قشدة (منتجات البان) ،قشدة مخفوقة ،رقائق بطاطا ،كبة،
قشريات ( غير حية) ،فواكه مغطاة بالسكر ،خثارة اللبن ،تمور ،بيض صالح لألكل،
دهون صالحة لألكل ،زيوت صالحة لألكل ،شراب بيض غير محولي ،بيض ،بيض
مسحوق ،بيض حلزون لإلستهالك ،دهن جوز الهند ،مخاليط تحتوي على دهن
لشرائح الخبز ،مواد دهنية لصنع دهون صالحة لألكل ،أطعمة من الخضروات
المخمرة ( الكيمتشي) ،خميرة الحليب ألغراض الطهو ،شرائح سمك طرية (فيلية)،
شرائح سمك طرية (فيلية) ،منتجات غذائية معدة من السمك ،دقيق سمك لالستهالك
البشري ،سمك غير حي ،سمك محفوظ ،سمك مملح ،بيض السمك المعالج ،سمك
معلب ،رقائق بطاطا ،زيت الكتان الغراض الطهو ،منتجات غذائية معدة من السمك،
فواكه مثلجة ،فواكه مجمدة ،رقائق فواكه ،هالم (جلي) الفواكه ،قشور فواكه ،فواكه
محفوظة ،فواكه محفوظة في الكحول ،لب فواكه ،سلطة فواكه ،فواكه مطبوخة،
أطعمة خفيفة اساسها الفواكه ،فواكه مغطاه بالسكر ،فواكه مثلجة ،فواكه معلبة ،لحوم
الصيد ،غير حية ،ثوم محفوظ ،جيالتين (هالم) للطعام ،خيار مخلل ،مربى زنجبيل،
فخذ خنزير ،سمك فسيخ ،حمص (عجينة الحمص) ،غراء السمك للطعام ،مربيات،
جلي (هالم) للطعام ،عصير خضروات للطبخ ،كفير (مشروب من اللبن) ،كفير
(مشروب من اللبن) ،كوميس (مش روب من اللبن) ،كوميس (مشروب من اللبن) ،دهن
خنزير للطعام ،أعشاب بحرية محمصة ،الليستين ( مادة دهنية) الغراض الطهو،
عدس محفوظ ،زيت بزر الكتان الغراض الطهو ،لحم الكبد ،عجينة لحم الكبد،
سرطان بحري ( غير حي) ،جراد بحري (غير حي) ،رقائق بطاطا قليلة الدهن ،زيت
الذرة الصفراء ،سمن نباني ،مربى فواكه ،نخاع عظم الحيوانات للطعام ،لحوم،
خالصات لحم ،هالم لحم ،لحم محفوظ ،لحم معلب ،لحوم مملحة ،حليب ،لبن
البوميني ،مشروبات الحليب (يكون الحليب هو السائد فيها) ،منتجات حليب ،مخفوق
الحليب ،موسية االسماك ،موسية الخضار ،فطر محفوظ ،بلح البحر(غير حي) ،بندق
محضر ،زيت زيتون للطعام ،زيتون محفوظ ،بصل محفوظ ،محار (غير حي) ،زيت
لب النخيل للطعام ،زيت نخيل للطعام ،عجينة لحم الكبد ،عجينة لحم الكبد ،زبدة فول
سوداني ،فول سوداني معالج ،بازيالء محفوظة ،بكتين للطعام ،قشور فواكه ،مخلالت،

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Ajvar [preserved peppers]; Albumen for culinary purposes
;Albumin milk; Alginates for culinary purposes; Almonds, ground
Aloe vera prepared for human consumption; Anchovy; Animal
marrow for food; Apple puree; Bacon; Beans, preserved; Black
pudding; Blood sausage; Bone oil, edible; Bouillon; Bouillon
concentrates; Bouillon (Preparations for making —); Broth; Broth
;)—concentrates; Butter; Butter (Chocolate nut—); Butter (Cocoa
;Butter (Coconut—); Butter (Peanut—); Buttercream; Caviar
Charcuterie; Cheese; Chips (Fruit—); Chips (Potato—); Chocolate
nut butter; Clams [not live]; Cocoa butter; Coconut butter; Coconut,
;desiccated; Coconut fat; Coconut oil; Colza oil for food
;Concentrates (Bouillon—); Concentrates (Broth—); Corn oil
Cranberry sauce [compote]; Crayfish [not live]; Cream [dairy
;products]; Cream (Whipped—); Crisps (Potato—); Croquettes
’Crustaceans, not live; Crystallized fruits; Curd; Dates; Edible birds
;nests; Edible fats; Edible oils; Egg nog (Non-alcoholic—); Eggs
Eggs (Powdered—); Eggs (Snail—) for consumption; Fat
(Coconut—); Fat-containing mixtures for bread slices; Fatty
substances for the manufacture of edible Fats; Fermented vegetable
;foods [kimichi]; Ferments (Milk—) for for culinary purposes
;)— Fillets (Fish—); Fish fillets; Fish (Food products made from
;Fish meal for human consumption; Fish, not live; Fish, preserved
;]Fish (Salted—); Fish spawn (processed—); Fish, tinned [canned
Flakes (Potato—); Flaxseed oil for culinary purposes; Foods
prepared from fish; Frosted fruits; Frozen fruits; Fruit chips; Fruit
jellies; Fruit peel; Fruit, preserved; Fruit preserved in alcohol; Fruit
pulp; Fruit salads; Fruit, stewed; Fruit-based snack food; Fruits
;](Crystallized —); Fruits (Frosted—); Fruits, tinned [canned
Game, not live; Garlic (Preserved—); Gelatine; Gherkins; Ginger
;jam; Ham; Herrings; Hummus [chickpea paste]; Isinglass for food
Jams; Jellies for food; Juices (Vegetable —) for cooking; Kefir
[milk beverage]; Kephir [milk beverage]; Koumiss [kumiss] [milk
beverage]; Kumys [kumyss] [milk beverage]; Lard for food; Laver
;(Toasted—); Lecithin for culinary purposes; Lentils, preserved
Linseed oil for culinary purposes; Liver; Liver pate; Lobsters, not
;live; Lobsters (Spiny—), not live; Low-fat potato chips; Maize oil

198

Margarine; Marmalade; Marrow (Animal —) for food; Meat; Meat
extracts; Meat jellies; Meat, preserved; Meat, tinned [canned];
Meats (Salted—); Milk; Milk (Albumin —); Milk beverages [milk
predominating]; Milk products; Milk shakes; Mousses (Fish—);
Mousses (Vegetable—); Mushrooms, preserved; Mussels, not live;
Nuts, prepared; Olive oil for food; Olives, preserved; Onions,
preserved; Oysters, not live; Palm kernel oil for food; Palm oil for
food; Pastes (Liver—); Pate (Liver—); Peanut butter; Peanuts,
processed; Peas, preserved; pectin for culinary purposes; Peel
(Fruit—); Piccalilli; Pickles; Pollen prepared as foodstuff; Pork;
Potato chips; Potato crisps; Potato flakes; Potato fritters; Poultry,
not live; Powdered eggs; Prawns, not live; Protein milk; Pudding
(Black—) [blood sausage]; Pulp (Fruit—); Raisins; Rape oil for
food; Rennet; Salads (Fruit—); Salads (Vegetable—); Salmon;
Salted fish; Salted meats; Sardines; Sauerkraut; Sausages; Sausages
in batter; Sea-cucumbers, not live; Seeds (Processed—); Seeds
(Processed sunflower—); Sesame oil; Shellfish, not live; Shrimps,
not live; Silkworm chrysalis, for human consumption; Snack food
(Fruit-based —); Snail eggs for consumption; Soup (Preparations
for making —); Soup preparations (Vegetable—); Soups; Soya
beans, preserved, for food; Soya milk [milk substitute]; Spiny
lobsters, not live; Suet for food; Sunflower oil for food; Tahini
[sesame seed paste]; Toasted Laver; Tofu; Tomato juice for
cooking; Tomato puree; Tripe; Truffles, preserved; Tuna fish;
Vegetable juices for cooking; Vegetable salads; Vegetable soup
preparations; Vegetables, cooked; Vegetables, dried; Vegetables,
preserved; Vegetables, tinned [canned]; Weed extracts for food;
Whey; Whipped cream; White of eggs; Yoghurt; Yogurt; Yolk of
eggs.

، رقائق بطاطا، رقائق بطاطا، لحم خنزير، غبار طلع معد كمادة غذائية،مخلالت
 قريدس، بيض مسحوق، لحوم دواجن غير حية، فطائر بطاطا مقلية،رقائق بطاطا
، لب فواكه، سجق من لحم الخنزير والدم، بروتين لإلستهالك البشري،)(غير حي
 سلطة، سلطة فواكه،) إنفحة (خميرة اللبن من معدة العجل، زيت لفت للطعام،زبيب
، سجق، مخلل الملفوف، سردين، لحوم مملحة، سمك مملح، سلمون،خضروات
، بذور عباد الشمس المعالجة، بذور معالجة، غير حي، خيار البحر،عجينة سجق
 شرنقات دودة القز، غيرحي، جمبري، غير حية، اسماك قشرية،زيت سمسم
، بيض حلزون لالستهالك، أطعمة خفيفة اساسها الفواكه،لالستهالك البشري
 فول صويا، شوربات، مستحضرات شوربة الخضار،مستحضرات إلعداد الشوربة
 دهن ماشية، غير حي، جراد بحري،) حليب الصويا (بديل الحليب،محفوظ للطعام
 أعشاب بحرية،) طحينية (عجينة بذور السمسم، زيت عباد الشمس للطعام،للطعام
 كرش، معجون بندورة، عصير بندورة للطبخ،) توفو (فول صويا مخمر،محمصة
، سلطة خضروات، عصير خضروات للطبخ، سمك تونا، كمأة محفوظة،)(معدة
، خضروات مجففة، خضروات مطبوخة،مستحضرات شوربة الخضروات
 قشدة، لبن مخيض، خالصات طحالب للطعام، خضروات معلبة،خضروات محفوظة
. صفار بيض،) لبن رائب (زبادي،) لبن رائب (زبادي، بياض بيض،مخفوقة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

25/04/2021

اسم طالب التسجيل:

الشركة العربية االسترالية لمنتجات االلبان
والتغليف
االردن
المناطق الحرة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

المناطق الحرة ،األردن
ابو غزالة للملكية الفكرية
11192عمان -
176773

25/04/2021

Date of

Arab Australian for Dairy and
Packing Products L.L.C
: Jordan
Free Zones

Applicant Name:

Free Zones, Jordan
ص.ب- 921100

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

منتجات الحليب ومنتجات األلبان واألغذية المحفوظة واألغذية
المعلبة (الدجاج واللحوم واألسماك والخضروات والفواكه)
والمربيات ومعجون الطماطم والحمص والبقوليات بأنواعها
وزيت الزيتون وزيت دوار الشمس وزيت الذرة وزيوت الطعام
والهالم (جلي) والنقانق ومسحوق جوز الهند وجوز الهند
المجفف ورقائق البطاطس والزيتون ومسحوق الشوربة.

29

Abu -Ghazaleh Intellectual
Property TMP A gents
P.O.Box921100- 11192 amman
Class
176773
29

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Milk Products, dairy products, Preserved food,
& canned food (Chicken, Meat, Fish, Vegetables
Fruits), Jams, Tomato paste, Hummus, Legumes
of all kinds, Olive Oil, Sun Flower Oil, Corn Oil,
Oils for food, Jelly, Sausages, Coconut powder,
Dried coconuts, Potato Chips, Olives, Soup
powders.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

28/06/2021

اسم طالب التسجيل:

المرج االخضر لتجارة المواد الغذائيه

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

28/06/2021

Date of

al maraj al akhdar for food
stuff trading
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

سحاب

sahab

الفؤاد للملكية الفكرية ص.ب1101 -1101
عمان/الشميساني
177031

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مخلالت,مربيات,تمور ,زيوت الطعام,طحينه,قشطة حليب ,لبن
رايب,جميدبخضراوات محفوظه زبده,سمنه,جبنه,معجون
البندوره,مكسرات محضره ٠

P.O.Box1101- 1101

29

29

Class

177031

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

pickles, jams, dates,edible oils, tahini,cream milk.
yougurt,jameed, preserved vegetables, butter,
| ghee, cheese — tomato puree,eggs,prepared nuts
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تاريخ ايداع الطلب :

30/06/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة حسام رباع وشركاه
االردن
تضامن

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 19111 -9222عمان  -ماركا

177079

من اجل البضائع/الخدمات التالية

منتجات غذائية معده من السمك ،لحوم،لحم معلب،لحوم دواجن
غير حية

husam raba and partners co
: Jordan
General Partnership Company

Applicant Name:

9222- 19111 amman - marka

 19111 -9222عمان  -ماركا
الصنف

30/06/2021

Date of

9222- 19111 amman - marka
29

29

Class

177079

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Fish food products made from,meat ,meat tinned
canned,poultary not live
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

04/08/2021

Applicant Name:

Siniora Food Industries PLC
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

King Abdullah II Bin Hussien,
Industrial Estate, Sahab Jordan

04/08/2021

: تاريخ ايداع الطلب

م.ع.شركة سنيورة للصناعات الغذائية م
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

 سحاب،مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية
االردن

TRI MARK CONSULTING
)العالمة الثالثية لالستشارات (تراي مارك
P.O.Box7780- 11118 AMMAN,
 االردن، عمان11118 -7780ب.ص
JORDAN
Class
الصنف
176741
29
29
176741

Goods/Services

Vegetable-based substitutes for meat, poultry, fish
and eggs; Meat substitutes; poultry substitutes;
fish substitutes; egg substitutes; prepared, preprepared and pre-packaged meals consisting
primarily of meat substitutes, poultry substitutes,
fish substitutes, egg substitutes; food products
prepared for human consumption made from meat
substitutes, poultry substitutes, fish substitutes.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

بدائل اللحوم؛ بدائل الدواجن؛ بدائل األسماك؛ بدائل البيض و
 بدائل اللحوم؛ بدائل الدواجن؛ بدائل األسماك؛،التي أساسها نباتي
 والمجهزة مسبقًا والمعبأة،بدائل البيض؛ الوجبات المحضرة
 بدائل، بدائل الدواجن،سا من بدائل اللحوم
ً والتي تتكون أسا
 بدائل البيض؛ المنتجات الغذائية المعدة لالستهالك،األسماك
 بدائل، بدائل الدواجن،اآلدمي المصنوعة من بدائل اللحوم
األسماك
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

04/05/2021

اسم طالب التسجيل:

سين كاف ميم للتمثيل التجاري
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

04/05/2021

Date of

S M K for trade
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

 11181 -3380عمان

3380- 11181 amman

 11181 -3380عمان
176976

3380- 11181 amman
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

ال لحوم  ,األسماك ،المحفوظة  ,قطع الدجاج المشوي على
األسياخ  ,األسماك ،المحفوظة  ,شرائح اللحم المشوي طبق لحم
البقر على الطريقة الكورية  ,السجق  ,الكريما حامضة الطعم
كريما حامضة  ,سمك مملح  ,أضالع البقر المشوية وجبة اللحم
المشوي  ,سمك السلمون ،غير الحي ,

29

29

Class

176976

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

meat , fish, preserved , yakitori , fish, preserved ,
bulgogi Korean beef dish , hot dog sausages ,
smetana sour cream , salted fish , galbi grilled
meat dish , salmon, not live ,
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

05/08/2021

اسم طالب التسجيل:

مؤسسة محمد احمد عطية المهداوي

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية

05/08/2021

Date of

Mohammad ahmad ateyah
almehdawi co
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

تالع العلي  -سوق السلطان

tla'a alali - alsultan

ص.ب 11937 -4114عمان
176998

من اجل البضائع/الخدمات التالية

لحوممطبوخة،لحوم دواجن غير حية

P.O.Box4114- 11937 amman
الصنف

29

29

Class

176998

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

cooked meat,poultry not live
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

08/08/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة جبران لتجارة المواد الغذائية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

08/08/2021

Date of

Jobran For Food Stuff Trade
Co
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

عمان -اليادوده

amman -alyadodeh

الفؤاد للملكية الفكرية ص.ب1101 -1101
عمان/الشميساني

P.O.Box1101- 1101

177005

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مخلالت,مربيات,تمور,رقائق بطاطا,مكسرات محضره ,زيوت
الطعام,زبيب,طحينه( عجينة بذور السمسم),حليب,لبن رايب,لبنه
جميد,قشطه ,جبنه,زبده .سمن ,خضراوات محفوظه فواكه
مغطاه بالسكر ب,معجون البندوره,بيض,لحوم,اسماك,لحوم
دواجن منتجات لحوم مصنعه

29

29

Class

177005

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

pickles,jams,dates,potato chips,prepared nuts,
edible oils raisins tahina,milk, yougurt,labaneh,
jameed,cream,cheese butter, milkghee, preserved
vegetables, crystalized fruits, tomato
puree,eggs,meat,fish, poultry, processed meat
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تاريخ ايداع الطلب :

11/08/2021

اسم طالب التسجيل:

زياد احمد عاي القضماني

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية
اربد  -شارع الجامعة

176999

Zeyad Ahmad Ali
Alqadamani
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

irbid -university street

 11953 -4362اربد  -شارع الجامعة

من اجل البضائع/الخدمات التالية

شيبس البطاطا

اعالن الجريدة الرسمية

11/08/2021

Date of

الصنف

4362- 11953 irbid -university
street
29

29

Class

176999

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

potato chups
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

12/08/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة بهاء الدين البستنجي وشركاه

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
تضامن
الجويدة  /شارع الستين

من اجل البضائع/الخدمات التالية

طحينية

& Baha Eldeen Albustanji
Partners
: Jordan
General Partnership Company

Applicant Name:

Jowayda / Setteen Street

 11953 -420الجويدة  /شارع الستين
177007

12/08/2021

Date of

الصنف

420- 11953 Jowayda / Setteen
Street
29

29

Class

177007

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

tahina
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تاريخ ايداع الطلب :

20/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة جميل شهاب وشركاه

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
تضامن

20/09/2021

Date of

Jamil ShehabTrading
Company & Partners
: Jordan
General Partnership Company

Applicant Name:

 151023 -123113الزرقاء  ،دوار
معصوم

; 123113- 151023 Az Zarqa
Masoom

 151023 -123113الزرقاء  ،دوار
معصوم

; 123113- 151023 Az Zarqa
Masoom

176886

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

اللحوم واالسماك والطيور الداجنة وطيور الصيد .مستخرجات
اللحوم .اللحوم المحفوظة والمعلبة .الفواكه والخضراوات
المحفوظة والمجففة والمطهية والمحالة بالسكر .الجيالتين
والمربيات . 2االغذية المحفوظه والمعلبه .المخلالت والتمور
والطحينة والموالح والمكسرات والمقبالت الغذائنية من البطاطا
والخضار .البيضء اللبن وغيره من منتجات االلبان والزبدة
والسمن الحيواني والجبنه والحليب والحليب المجفف ومشتقات
الحليب والشحوم الصالحة للتغذية .الزيوت وزيوت مهدرجة
صالحة للتغذية .الزبدة النباتية ومارغرين

29

29

Class

176886

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Meat, fish, poultry and game, meat extracts,
preserved and canned meat, preserved, cooked and
dried fruits and vegetables, compotes, jellies, jams,
preserved and canned foods, pickles, dates, tahini,
salts nuts, nuts and food appetizer of potatoes and
vegetables, eggs, dairy and dairy products, butter,
Margarine animal, cheese, milk, powdered milk,
milk products, edible fats, edible oils and _ oils
hydrogenated, vegetable butter and margarine
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تاريخ ايداع الطلب :

02/12/2021

اسم طالب التسجيل:

احمد صالح احمد الحموري

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية
مجمع البطين  -ش عمان  -حي البطين -
اربد

176841

من اجل البضائع/الخدمات التالية

اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد؛ خالصات اللحم؛
الفواكه والخضروات المحفوظة والمجمدة والمجففة والمطبوخة؛
الهالم (الجيلي) والمربيات والفواكه المطبوخة بالسكر؛ البيض؛
الحليب؛ الزيوت والدهون الصالحة لالكل؛ سمن نباتي؛ زيت
الزيكتون للطبخ؛ معجون الطماطم؛ التمور والمكسرات ومنها
المكسرات البندق والفول السوداني والجوز والفستق؛ كريمة
مخفوقة؛ زيتون معلب؛ كريمة بودرة.

Ahmad saleh ahmad alhamouri
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

al- butain complex amman str
hai al- butain ir

 11118 -7127مجمع البطين  -ش عمان
 حي البطين  -اربدالصنف

02/12/2021

Date of

7127- 11118 al- butain complex
amman str hai al- butain ir
29

29

Class

176841

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
edible oils and fats; margarine; olive oil for
cooking; tomato paste; dates, nuts, namely
;peanuts, walnuts, pistachio; whipped cream
canned olives, powdered cream. ,
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

07/12/2021

Applicant Name:

Injaz For Supply And
Distribution Co .
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

- 8894

29

Goods/Services

fish, poultry and game, meat extracts, preserved,
frozen, dried and cooked fruits, and vegetables ,
jellies , jams, compotes, eggs, milk , edible oils
and fats , canned meat, pickle

Special conditions:The registration of this
trademark should be limited in colours red
,white and black, according to the printfiled
with the application.

شركة انجاز للتموين والتوزيع

:اسم طالب التسجيل

 ش ابو القاسم الشابي- ماركا/عمان
عمان11121

 ش ابو القاسم الشابي- ماركا/عمان
 عمان11121 -8894

Amman/marka - abu al qasem
shabee str 8894- 11121 amman
Class

: تاريخ ايداع الطلب

االردن
م.م.ذ

Amman/marka - abu al qasem
shabee str 8894- 11121 amman

176829

07/12/2021

29

الصنف

176829

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

السمك والطيور والقنص وخالصات اللحم والسمك والخضار
واالثمار المحفوظة او المجففة او المطبوخة والهالم والمربى
والبيض والحليب والزيوت والشحوم الصالحة لالكل اللحم
المعلب والمخلل

_______________________________________
العالمة محددة بااللوان االحمر واالبيض: اشتراطات خاصة
واالسود
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

07/12/2021

Applicant Name:

Injaz for Supply and
Distrbution
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

07/12/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة انجاز للتموين والتوزيع

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

Amman/marka - abu al qasem
shabee str 8894- 11121 amman

- 8894

 ش ابو القاسم الشابي- ماركا/عمان
عمان11121

Amman/marka - abu al qasem
shabee str 8894- 11121 amman

- 8894

 ش ابو القاسم الشابي- ماركا/عمان
عمان11121

176828

Class

29

Goods/Services

fish, poultry and game, meat extracts, preserved,
frozen, dried and cooked fruits, and vegetables ,
jellies , jams, compotes, eggs, milk , edible oils
and fats , canned meat, pickle

Special conditions:The registration of this
trademark should be limited in colours red
,white and black, according to the printfiled
with the application.

29

الصنف

176828

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

السمك والطيور والقنص وخالصات اللحم والسمك والخضار
واالثمار المحفوظة او المجففة او المطبوخة والهالم والمربى
والبيض والحليب والزيوت والشحوم الصالحة لالكل اللحم
المعلب والمخلل

_______________________________________ا
العالمة محددة بااللوان االحمر واالبيض: شتراطات خاصة
واالسود
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

18/01/2022

اسم طالب التسجيل:

عالء زهير علي عبد الرحمن
االردن
مؤسسة فردية

Ala'a Zuheir Ali Abdulrahman
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

 11814 -140295عمان  -الجويدة

140295- 11814 amman - aljwida
str

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 11814 -140295عمان  -الجويدة
176755

من اجل البضائع/الخدمات التالية

زيوت الطعام

الصنف

18/01/2022

Date of
Applicant Name:

 140295- 11814 ammanaljwida str
29

29

Class

176755

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

oils for food
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

16/12/2020

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

16/12/2020

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
176924
30
30
176924

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 (اساسه األعشاب) وبدائل وجبات سائلة
للشرب اساسها الحبوب والصلصات (صلصات مرق اللحم)
وشاي األعشاب والعسل والفشار وقطع (اصابع وألواح)
البروتين وقطع (اصابع وألواح) الحبوب/المكسرات ومكمالت
الطاقة.

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 (Herbal-based), Cereal-based beverages
liquid meal replacements, Gravies, Herbal tea,
Honey, Popcorn, Protein bars, Cereal/nut bars,
Energy supplements.
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تاريخ ايداع الطلب :

03/02/2021

اسم طالب التسجيل:

محمد احمد محمد عبدالهادي

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة
عمان/وسط البلد ص.ب 11191 -420عمان

176950

من اجل البضائع/الخدمات التالية

حلويات,سكاكر,معمول,شوكوالته,بسكويت,كريم كراميل,بيتفور

mohammad ahmad
mohammad abed al hadi
: Jordan
FOUNDATION

Applicant Name:

amman/down townP.O.Box42011191

ص.ب 11191 -420عمان/ش الكليه العلميه
االسالميه/الدوار الثاني
الصنف

03/02/2021

Date of

30

ehab jamal hamdallah al
weshah P.O.Box420- 11191
amman/2 th circle
Class
176950
30

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

sweets,candies,mumool,chocolate,biscuit,cream
caramel,petit fours
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تاريخ ايداع الطلب :

03/02/2021

اسم طالب التسجيل:

محمد احمد محمد عبدالهادي

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة
عمان/وسط البلد ص.ب 11191 -420عمان

176949

من اجل البضائع/الخدمات التالية

حلويات,سكاكر,معمول,شوكوالته,بسكويت,كريم كراميل,بيتفور

mohammad ahmad
mohammad abed al hadi
: Jordan
FOUNDATION

Applicant Name:

amman/down townP.O.Box42011191

ص.ب 11191 -420عمان/ش الكليه العلميه
االسالميه/الدوار الثاني
الصنف

03/02/2021

Date of

30

ehab jamal hamdallah al
weshah P.O.Box420- 11191
amman/2 th circle
Class
176949
30

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

sweets,candies,mumool,chocolate,biscuit,cream
caramel,petit fours
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

08/04/2021

Applicant Name:

damascene for food industry
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

30

Goods/Services

confectionery

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

داماسين للصناعات الغذائية
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

 دوار عبدون/  عمان11118 -184219

184219- 11118 Amman /
Abdoun Circle
Class

: تاريخ ايداع الطلب

 دوار عبدون/  عمان11118 -184219

184219- 11118 Amman /
Abdoun Circle

176765

08/04/2021

30

الصنف

176765

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الحلويات

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

تاريخ ايداع الطلب :

25/04/2021

اسم طالب التسجيل:

الشركة العربية االسترالية لمنتجات االلبان
والتغليف
االردن
المناطق الحرة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

المناطق الحرة ،األردن
ابو غزالة للملكية الفكرية
11192عمان -
176774

25/04/2021

Date of

Arab Australian for Dairy and
Packing Products L.L.C
: Jordan
Free Zones

Applicant Name:

Free Zones, Jordan
ص.ب- 921100

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

بهارات وصلصات وشوكوالتة وحلويات ورقائق ذرة (كورن
فليكس) ومشروبات كاكاو ومسحوق كاكاو وقهوة وملح وطحين
ذرة وطحين وأرز وسكر وشاي وخل ورقائق شوفان وعسل
وكاتشب ومايونيز ورقائق ذرة.

30

Abu -Ghazaleh Intellectual
Property TMP A gents
P.O.Box921100- 11192 amman
Class
176774
30

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Spices, Sauces, Chocolates, Sweets, Corn Flakes,
Cocoa Drinks, Cocoa Powder, Coffee, Salt, Corn
flour, Flour, Rice, Sugar, Tea, Vinegar, Oat flakes,
Honey, Ketchup, Mayonnaise, Corn Chips.
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تاريخ ايداع الطلب :

21/06/2021

اسم طالب التسجيل:

كابولي للتجارة
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 11511 -29عمان -االردن

Kabuli Trading Company
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

29- 11511 amman-jordan

 11511 -29عمان -االردن
176831

21/06/2021

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

البهارت والتوابل السكاكر والقهوة والبسكويت والحلويات
والشوكالته والمكسرات .

29- 11511 amman-jordan
30

30

Class

176831

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Spices, candies, coffee, biscuits, sweets, chocolate
and nuts.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

21/06/2021

Applicant Name:

Hesham Ali Diab AL-Zoubi
& Partners Co
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

21/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

هشام علي ذياب الزعبي وشركاه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

Amman, Zaid Ibn Al Duthnah
Stree -jordan

 المقابلين، شارع زيد بن الدثنة، عمان
االردن

85091- 1118 Amman, Zaid Ibn
Al Duthnah Stree -jordan

 شارع زيد بن،  عمان1118 -85091
 المقابلين االردن،الدثنة

176871

Class

30

30

الصنف

176871

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Allspice, almond confectionery, baking powder,
، صودا الطهي، بودرة الطهي، لوز للحلويات،بهارات مشكلة
baking soda, biscuits, bread, breadcrumbs, cakes,
، كراميل، حلويات لالكل، كيك، خبز مطحون، خبز،بسكويت
candy for food, caramels( candy) celery salt, cereal
، قرفة، شوكوالته، لبان، منتجات السيريال،ملح بنكهة كرفس
preparations, chewing gum, chocolate,
، حلويات، توابل، قهوة، منتجات الكاكاو، كاكاو،قرنفل
cinnamon[spice], cloves[spices], cocoa, cocoa
، كاري، مفتول، دقيق الذرة، رقائق الذرة، ملح طعام،بسكويت
products, coffee, condiments, confectionery,
، بوظة، عسل، زنجبيل، دقيق للطعام، توابل للسلطة،كسترد
cookies, cooking salt, corn flakes, corn flour, corn
، خردل، مطري لحوم، صلصات لحوم، معكرونة، فواكه،جلي
meal, couscous[semolina] curry[spice] custard,
، ملح طعام صلصة طماطم، توابل صلطة، زعفران، ارز،نودلز
dressings for salad, flour for food, ginger[spice],
، معكرونة رفيعة، صلصة صويا، تسالي، دقيق قمح،بهارات
، صلصة طماطم، شاي، محلي طبيعي، نشاء طعام،بهارات
honey, ice cream, jellies(fruit--) [confectionery]
macaroni, meat gravies, meat tenderizers, for
، كريمة مخفوقة، دقيق قمح، خل، شعيرية، كركم،كعكة ذرة
.خميرة
household purposes, mustard, noodles, nutmegs,
oatmeal, panckaes, pasta, pepper, popcorn,
powder(cake) relish [condiment] rice,
saffron[seasoning] salad(dressings for--)
salt(cooking --) sauce(tomato--) seasonings,
semolina, snack food (cereal -based) soya sauce,
spaghetti, spices, starch for food,
sweeteners(natural--) tea, tomato sauce, torillas,
tumeric for food, vermicelli[noodles] vinegar,
wheat flour, whipped cream(preparations for
stiffening--) yeast
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

02/06/2021

Applicant Name:

Golden Spike Restaurants
Company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

30

Goods/Services

flour ; bread, pastries and confectionery; edible
ices; biscuits,/cookies cereal-based snack
food,chips(cereal products),

مطاعم السنبلة الذهبية

:اسم طالب التسجيل

: ب. شارع عبدالحميد شرف ص، أربد
21110 - 1161

4888- 11953 amman
Class

: تاريخ ايداع الطلب

االردن
م.م.ذ

Irbid, Abdul Hameed Sharaf
Street PO Box 1161 - 21110

176843

02/06/2021

30

الصنف

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

 عمان11953 - 4888

عنوان التبليغ

176843

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، ،  مثلجات صالحة لألكل،  وحلويات،  معجنات،  خبز، دقيق
رقائق(منتجات،  أطعمة خفيفه قائمة على الحبوب، ،بسكويت
)حبوب
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

02/05/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة هشام القيسي واوالده .

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
تضامن

02/05/2021

Date of

Sharket Hesham Alqaissi
Wawladh.
: Jordan
General Partnership Company

Applicant Name:

عمان  -شارع الوكاالت

Amman - Wakalat

 11814 -144646عمان  -شارع
الوكاالت
177052

من اجل البضائع/الخدمات التالية

البهارات،القهوة،العسل،الشوكوال،التوابل،اعشاب
البحر(توابل)،دبس للطعام،الخل

الصنف

 144646- 11814 AmmanWakalat
30

30

Class

177052

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Spices,coffe,honey,chocolate,condiment seaweed
condiment molasses for food ,vinegar
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

08/08/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة جبران لتجارة المواد الغذائية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

08/08/2021

Date of

Jobran For Food Stuff Trade
Co
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

عمان -اليادوده

amman -alyadodeh

الفؤاد للملكية الفكرية ص.ب1101 -1101
عمان/الشميساني

P.O.Box1101- 1101

177006

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

عسل النحل,العسل االسود
التوابل,البهارات,شوكوالته.بسكويت,ارز,سكر,قهوة,شيبس
ذره,سميد,حالوه كاتشب,معجنات شاي
,بقسماط,معكرونه,مايونيز بحلويات,كاكاو
,ملح,فريكه,زعتر,برغل,شعيريه

30

30

Class

177006

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

honey, treacle, spices, condiments, chocolates,
biscuits, rice sugar,coffee,cornchips, halva,
ketchup, pastry,tea,rusks, macaroni
mayonnaise,sweets,cocoa, salt,
freekeh,thyme,groats, vermecelli
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تاريخ ايداع الطلب :

24/08/2021

اسم طالب التسجيل:

عبد المنعم علي فالح الزعبي
االردن
مؤسسة فردية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 11953 -420اربد  -الكورة

176898

abdel monem ali faleh alzubi
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

420- 11953 irbid - kora

 11953 -420اربد  -الكورة

من اجل البضائع/الخدمات التالية

العسل

اعالن الجريدة الرسمية

24/08/2021

Date of

الصنف

420- 11953 irbid - kora
30

30

Class

176898

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

honey
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

25/08/2021

اسم طالب التسجيل:

ياسر الحسامي واخوانه
االردن
ذ.م.م

yaser al hosami&bros.co
: Jordan
Limited Liability Company

عمان/بيادر وادي السير

Amman/bayader wadi al sir

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ص.ب 11118 -6892المدينة/الشارع
:عمان -الدوار السابع -الرونق -ش العز بن
عبدالسالم  -مجمع رائد خلف 9ط 3مكتب 9

177086

من اجل البضائع/الخدمات التالية

ارز حبة طويلة

الصنف

30

25/08/2021

Date of
Applicant Name:

P.O.Box6892- 11118

city/street:Amman-seventh
cricle -arawnk-s/ALA bn abd
alsalam -center0 RARD
KHALAF9- F3 -office9
Class
177086
30

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

long grain rice
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

25/08/2021

Applicant Name:

Golden Sanbala Restaurants
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

30

Goods/Services

Flour, bread, pastries, sweets, edible ice cream,
sugar, honey, tea, coffee, sugar syrup, yeast,
baking powder, salt, vinegar, sauces (seasoning),
spices, ice, anise, baking powder, biscuits, bread,
Breadcrumbs, Grain-based Snacks, Flakes (Grain
Products), Indian Appetizers (Spices), Cinnamon
(Spice), Salt, Corn Flour, Ground Barley, Ground
Oats, Curry (Condiment), Salad Seasonings,
Yeasts for Dough, Preserved Herbs , ginger
(spice), bulgur for human food, halva, ketchup,
Flaxseed for culinary use (seasoning), food flour,
minced garlic (condiment), +tflour, pasta sauce,
pepper, pepper (seasoning), spices . from fruits or
vegetables (seasoning), rusk (rusk), /affron
(seasoning), Sauces (spice), seasoning powder,
seaweed (seasoning), processed seeds used as
spices, spices, sesame seeds (seasoning), starch for
food, turmeric, tomato sauces, yeast, molasses for
food, pomegranate molasses, date molasses -

شركة مطاعم السنبلة الذهبية
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

الحي الشرقي-  اربد21110 -1161

1161- 21110 irbid -east side
Class

: تاريخ ايداع الطلب

الحي الشرقي-  اربد21110 -1161

1161- 21110 irbid -east side

176972

25/08/2021

30

الصنف

176972

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

.  وحلويات » مثلجات صالحة لألكل. دقيق » خبز » معجنات
 خميرة » مسحوق٠  قطر السكر. شاي قهوة.» سكر » عسل
» خبازة » ملح » خل » صلصات (توابل)» بهار تلج »يانسون
 خبز “فتات الخبز » أطعمة خفيفه: مسحوق خبازة » بسكويت
قائمة على الحبوب «رقائق (منتجات حبوب) » مقبالت هندبة
» شعير مطحون. دقيق الذرة. (توابل) ؛ قرفة (تابل) ؛ ملح
» توابل سلطة » خمائر للعجين. )شوفان مطحون ء كاري (بهار
٠»  زنجيبل (تابل ) » برغل للطعام البشري. اعشاب محفوظة
 بدر الكتان لإلستعمال المطبخي٠» حالوة طحينية » كاتشاب
، دقيق شوفان،(  توم مفروم (بهار، (توابل) »دقيق للطعام
صلصة المعكرونة » فلفل » فلفل (توابل) » ثوابل مصنعة من
 زعفران٠ ) قرشلة (بقسماط٠ ) الفواكه او الخضار (بهار
(توابل) » صلصات( توابل)» توايل بودرة؛ أعشاب بحرية
 بذور السمسم٠ (توابل) » بذور معالجة تستخدم كتوابل بهارات
خميرة » دبس.  كركم “»صلصات طماطم.(توابل) »نشا للطعام
للطعام » دبس رمان » دبس ثمر

226

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

01/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة االوائل للتوزيع والتجارة العامة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

AL Awael Lel Tawzee WL
Tejara AL Ammeh company
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

عمان –شارع اللوزة-الياسمين

Amman-ALlawzeh strALyasmeen

 11183 -5590المدينة/الشارع
عمان/الشميساني/شارع الثقافة

5590- 11183 city/stree
 Amman/shmeissani /ALthaqafeh
Class
177018
30

177018

من اجل البضائع/الخدمات التالية

ارز

01/09/2021

Date of

الصنف

30

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

rice
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تاريخ ايداع الطلب :

08/09/2021

اسم طالب التسجيل:

ستاربكس كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 2401يوتاه أفنيو ساوث ،سياتل ،واشنطن
 ،98134الواليات المتحدة االمريكية.
المحامي يوسف وليد الحاج حسن والمحامية
سوزان فريد طه ص.ب11193 -930093
عمان
الصنف
30
176989

08/09/2021

Date of

Starbucks Corporation
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

2401 Utah Avenue South,
Seattle, Washington 98134,
USA.
P.O.Box930093- 11193

30

Class

176989

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

STARBUCKS ODYSSEY BLEND
من اجل البضائع/الخدمات التالية

حبوب القهوة المطحونة والكاملة ؛ مشروبات أساسها القهوة؛
خلطات المشروبات أساسها الفهوة.

Goods/Services

Ground and whole bean coffee; coffee-based
beverages; coffee-based beverage mix.
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تاريخ ايداع الطلب :

08/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شاهر علي صالح عثمان
االردن
مؤسسة فردية

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

Shaher Ali saleh Othman
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

 11118 -7750عمان

7750- 11118 amman

 11118 -7750عمان

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

08/09/2021

Date of

177080

7750- 11118 amman
الصنف

30

30

Class

177080

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

ليش قوو Lish goo
من اجل البضائع/الخدمات التالية

Goods/Services

رقائق منتجات حبوب

chips cereal products
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تاريخ ايداع الطلب :

18/10/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة وديع قعبر وشريكته
االردن
تضامن

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

18/10/2021

Date of

Waleed Qa'bar and his partner
: Jordan
General Partnership Company

Applicant Name:

الشميساني  35ش سالم الهنداوي
ص.ب 11190 -926138عمان

35 salim hindawi st shmesani

الشميساني  35ش سالم الهنداوي
ص.ب 11190 -926138عمان

P.O.Box926138- 11190 amman

176824

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

شاي وقهوة شاي بالحليب شاي اولونج (شاي صيني )
سندويشات كريب وافل .كيك .شيبس الدرة؛ .نودلزء نودلز
كوري.نودلز ياباني .حلويات الشوكوالته .حلويات .كستر.
وحلويات الموس

30

30

Class

176824

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Tea, coffee, milk tea, oolong tea (Chinese tea),
sandwiches, crepes, waffles, cakes, corn chips,
noodles, Korean noodles, Japanese noodles,
chocolate desserts, desserts, custard, and dessert
mousses
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تاريخ ايداع الطلب :

28/10/2021

اسم طالب التسجيل:

فايز داود رباح السكافي
االردن
مؤسسة فردية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 11953 -420عمان  -دوار الجمرك

177075

الصنف

Fayez daoud rabah al skafi
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

420- 11953 amman - dowar al
jomrouk

 11953 -420عمان  -دوار الجمرك

من اجل البضائع/الخدمات التالية

القهوة

اعالن الجريدة الرسمية

28/10/2021

Date of

420- 11953 amman - dowar al
jomrouk
30

30

Class

177075

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

coffee
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

02/12/2021

اسم طالب التسجيل:

احمد صالح احمد الحموري

Ahmad saleh ahmad alhamouri
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

 11118 -7127مجمع البطين  -ش عمان -
حي البطين  -اربد

7127- 11118 al- butain complex
amman str hai al- butain ir

 11118 -7127مجمع البطين  -ش عمان
 -حي البطين  -اربد

7127- 11118 al- butain complex
amman str hai al- butain ir

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية

176842

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

البنب والشاي والكاكاو و السكر واالرز والقهوة والقهوة
االصطناعية والدقيق ( الطحين ) الخبز والكعك والفطائر
والمعجنات والحلويات والخميرة ومسحوق الخبيز والحالوة
والمثلجات والثلج والبوظة والعسل ودبس السكر و الملح
والخردل والفلفل و التوابل والخل والكتشاب والزعتر و
الشوكوال و البسكويت و السكاكر و العلكة

30

30

Class

02/12/2021

Date of
Applicant Name:

176842

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial coffee,
flour, bread, cakes, pastry, pastries, confectionery,
yeast, baking powder, halawa, 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

Date of

07/12/2021

Applicant Name:

Companyenjaz of the Supply
and Distribution.
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

07/12/2021

: تاريخ ايداع الطلب

. شركة انجاز للتموين والتوزيع

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

amman - marka - abu qasem
shabee str 8894- 11121

 ش ابو القاسم الشابي-  ماركا- عمان
11121-8894

amman - marka - abu qasem
shabee str 8894- 11121

 ش ابو القاسم الشابي-  ماركا- عمان
11121 -8894

176826

Class

30

Goods/Services

Coffee , tea,cocoa,sugar,rice,tapioca,sago,
artificial coffee , flour , bread , pastry , and
confenctionery , ices , honey,treacle , yeast ,
baking powder , salt, mustard , vinegar , sauces
(condiments)spices , ice .

Special conditions: The registration of this
trademark should be limited in colours red ,white
and black, according to the printfiled with the
application.

30

الصنف

176826

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

البن و الشاي و الكاكاو و السكر و األرز و النشا التابيوكا و نشا
الساجو و القهوة اإلصطناعية و الدقيق و الخبز و المعجنات و
الحلويات و المثلجات و مسحوق الخبيز و الملح و الخردل و
الخل و الصلصات ( توابل ) و بهارات و الثلج و عسل النحل و
العسل األسود و الخميرة

____________________________________
العالمة محددة بااللوان االحمر واالبيض: _اشتراطات خاصة
واالسود
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

07/12/2021

Applicant Name:

Company enjaz of the supply
and Distribution.
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

07/12/2021

: تاريخ ايداع الطلب

. شركة انجاز للتموين والتوزيع

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

amman - marka - abu qasem
shabee str 8894- 11121

 ش ابو القاسم الشابي-  ماركا- عمان
11121-8894

amman - marka - abu qasem
shabee str 8894- 11121

 ش ابو القاسم الشابي-  ماركا- عمان
11121-8894

176827

Class

30

Goods/Services

30

الصنف

176827

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Coffee , tea,cocoa,sugar,rice,tapioca,sago,
artificial coffee , flour , bread , pastry , and
confenctionery , ices , honey,treacle , yeast ,
baking powder , salt, mustard , vinegar , sauces
(condiments)spices , ice .

البن و الشاي و الكاكاو و السكر و األرز و النشا التابيوكا و نشا
الساجو و القهوة اإلصطناعية و الدقيق و الخبز و المعجنات و
الحلويات و المثلجات و مسحوق الخبيز و الملح و الخردل و
الخل و الصلصات ( توابل ) و بهارات و الثلج و عسل النحل و
العسل األسود و الخميرة

Special conditions: The registration of this
trademark should be limited in colours red ,white
and black, according to the printfiled with the
application.

_______________________________________
العالمة محددة بااللوان االحمر واالبيض: اشتراطات خاصة
واالسود
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

19/12/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة االفق المثمرة لتجارة المواد الغذائية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

19/12/2021

Date of

alofouq al mothmera for
foodstuff trading
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

 11195 -17085عمان  -شميساني

amman - al shmesani 1708511195

 11195 - 17085عمان -شميساني

amman - al shmesani 1708511195

176816

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

االرز اقراص االرز اطعمة خفيفة اساسها االرز وجبات خفيفة
اساسها االرز معكرونه االرز البرغل  .الفريكه شعير الشاي
القهوة السكر الذرة دقيق الطعام التوابل  ٠البهارات الملح الخل
الشعيرية طحين قمح ؛ سميد .

30

30

Class

176816

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Rice, rice tablets, rice-based snack foods, ricebased snacks, rice pasta, bulgur, freekeh, barley,
tea, coffee, sugar, corn, food flour, spices, spices,
salt, vinegar, vermicelli, wheat flour, semolina.
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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

االردن
ذ.م.م
عمان شارع الملكة رانيا قرب سمارت باي
11196-963556

عنوان التبليغ

 11194 - 941202عمان

رقم العالمة التجارية

176809

من اجل البضائع/الخدمات التالية

حمضيات ،الطازجة ,الخضروات ،الطازجة

09/03/2021

Date of

Fresh farms for foodstuff
trading Co.
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

Queen Rania St. Behind Smart
Buy 11196-963556
941202- 11194 AMMAN

الصنف

31

31

Class

176809

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

citrus fruit, fresh, vegetables, fresh
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: تاريخ ايداع الطلب

Fresh farms for food trade Co.
: Jordan
Limited Liability Company

المزارع الطازجة لتجارة المواد الغذائية
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

Queen Rania St. Behind Smart
Buy 11196-963556

عمان شارع الملكة رانيا قرب سمارت باي
11196-963556

09/03/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

09/03/2021

Date of

11194- 941202 Amman
176810

Class

31

Goods/Services

31

الصنف

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

 عمان941202 - 11194

عنوان التبليغ

176810

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

citrus fruit, fresh, vegetables, fresh, fruit, fresh

 الطازجة، الفواكه, الطازجة، الخضروات, الطازجة،حمضيات

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

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

تاريخ ايداع الطلب :

18/07/2021

اسم طالب التسجيل:

نبع الصخر لحفظ وتعليب الخضار والفواكه

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

18/07/2021

Date of

nabe al sakhaer for vegetables
& friut packaging co
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

عمان

amman

 11953 -420عمان
176781

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الفواكة والخضار الطازجة

420- 11953 amman
الصنف

31

31

Class

176781

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

fresh vegetables and fruit

238

: تاريخ ايداع الطلب

modern vision for fruits and
vegetables co
: Jordan
Limited Liability Company

شركة النظرة الحديثة للخضار والفواكه

:اسم طالب التسجيل

amman/abu-alandaind. zone/
alayyobyeenst

االيوبين.ش/ابو علندا الصناعية-عمان

27/07/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

27/07/2021

Date of

االردن
م.م.ذ

ابو علندا- عمان11195 -950283
االيوبين.ش/الصناعية

950283- 11195 amman/abualandaind. zone/ alayyobyeenst
176970

Class

31

Goods/Services

fresh fruits and vegetables

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

31

الصنف

176970

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الفواكة والخضروات الطازجة

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
باستعمال (قطوف ) بمعزل عن العالمة
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: تاريخ ايداع الطلب

yosef ahmad ibrahim awad
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

يوسف احمد ابراهيم عوض
االردن
مؤسسة فردية

:اسم طالب التسجيل

420- 11953 amman - alaqmar str

 ش-  القويسمة-  عمان11953 -420
االقمار

13/09/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

13/09/2021

Date of

 ش-  القويسمة-  عمان11953 -420
االقمار

420- 11953 amman - alaqmar
str
177077

Class

31

Goods/Services

fresh vegetables and fruits

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

31

الصنف

177077

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الخضار والفواكه الطازجة

_______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي صاحبها الحق المطلق: التنازل
) بمعزل عن العالمةfresh( باستعمال
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تاريخ ايداع الطلب :

20/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة جميل شهاب وشركاه

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
تضامن

20/09/2021

Date of

Jamil ShehabTrading
Company & Partners
: Jordan
General Partnership Company

Applicant Name:

 13115 -151023الزرقاء  ،دوار
معصوم

; 151023- 13115 Az Zarqa
Masoom

 13115 -151023الزرقاء  ،دوار
معصوم

; 151023- 13115 Az Zarqa
Masoom

176887

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

اعشاب طبيعية؛ :الفواكة والخضراوات الطازجة .البذور
والنباتات والزهور الطبيعية .الحبوب .الشجيرات واالشتال.
الشعير المنبت ((الملت)؛ :بقول طازجة .حمضيات .جذور
صالحة لالكل .العدس المجروش والعدس الغير مجروش
والحمص والفول والفاصولياء والحبوب القمح وذرة صفراء
والبذور

31

31

Class

176887

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Natural herbs; fruit and vegetables fresh, seeds,
plants, flowers natural, cereal, seedlings and
shrubs; malt, beans fresh, citrus fruit, roots for
food; Crushed lentils, non-crushed lentils,
;chickpeas, soybean, beans, grain wheat maize
seeds
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

10/11/2021

Applicant Name:

Al Alfyehlalistithmarat
alzraeyeh
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

10/11/2021

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.الشركة االلفية لالستثمارات الزراعية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

thrwat al hassan villa 66
850675- 11185 amman

- 85067566

االميرة ثروت الحسن فيال
عمان11185

thrwat al hassan villa 66
850675- 11185 amman

- 85067566

االميرة ثروت الحسن فيال
عمان11185

عنوان التبليغ

176815

رقم العالمة التجارية

176815

Class

31

Goods/Services

- Raw and unprocessed agricultural, horticultural
and forestry products; raw and unprocessed grains
and seeds; fresh fruits and vegetables, fresh herbs:
natural plants and flowers; seedlings and seeds for
planting foodstuffs

31

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 المنتجات الزراعية الخام وغير المصنعة والبستنة الحبوبوالبذور الخام وغير المصنعة الفواكه والخضروات الطازجة
واألعشاب الطازجة؛ النباتات والزهور الطبيعية؛االشتال
 منتجات زراعية.والبذور للزراعة

242

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

10/11/2021

اسم طالب التسجيل:

الشركة االلفية لالستثمارات الزراعية ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م
االميرة ثروت الحسن فيال
11185عمان

- 85067566

176814

من اجل البضائع/الخدمات التالية

 المنتجات الزراعية الخام وغير المصنعة والبستنة الحبوبوالبذور الخام وغير المصنعة الفواكه والخضروات الطازجة
واألعشاب الطازجة؛ النباتات والزهور الطبيعية؛االشتال
والبذور للزراعة .منتجات زراعية

Al Alfyehlalistithmarat
alzraeyeh
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

850675- 11185 AMMAN
princess tharwat st. villa 66

 11185 -850675عمان_الدوار الثامن _
شارع االميرة ثروت _ فيال 66
الصنف

10/11/2021

Date of

850675- 11185 AMMAN
princess tharwat st. villa 66
31

31

Class

176814

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

- Raw and unprocessed agricultural, horticultural
and forestry products; raw and unprocessed grains
and seeds; fresh fruits and vegetables, fresh herbs:
natural plants and flowers; seedlings and seeds for
planting foodstuffs
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

21/12/2021

Applicant Name:

OSRATI GOLDEN FOR
COAL INDUSTRY
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

wood shavings for animal bedding wood shavings
for animal litter wood shavings for use as animal
bedding wood shavings for use as animal litter

:اسم طالب التسجيل

-1234 منطقة الثريا التنموية-المفرق
1231

almafraq - al thuraya
industrial development city
31

أسرتي الذهبية لصناعة الفحم

1231-1234 منطقة الثريا التنموية-المفرق

-

Class

: تاريخ ايداع الطلب

االردن
م.م.ذ

almafraq - al thuraya industrial
development city 1231-1234

177059

21/12/2021

31

الصنف

177059

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 نشارة الخشب لفضالت. نشارة الخشب لفراش الحيوانات
الحيوانات نشارة الخشب الستخدامها كفراش للحيوانات نشارة
الخشب الستخدامها في فضالت الحيوانات
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

16/12/2020

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 التجاري ة

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

16/12/2020

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
176925
32
32
176925

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المشروبات غير الكحولية وتشمل المشروبات المنعشة
ومشروبات الطاقة والمشروبات التي اساسها مصل اللبن
والمشروبات التواترية (مفرط وناقص التوتر) لتلبية االحتياجات
الرياضية ،المياه المعدنية والغازية ،مشروب الفاكهة وعصائر
الفاكهه ومشروبات الفاكهة (شراب) والنيكتار (خالصات
الفاكهه) واألشربة ومستحضرات غير كحولية لصنع
المشروبات ومساحيق (بودرة) لصنع المشروبات التي أساسها
الفاكهة واالقراص الفواره لصنع المشروبات غير الكحولية
والكوكتيالت ومشروبات وخالئط الطاقة.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Non-alcoholic beverages, including refreshing
drinks, energy drinks, whey-based and isotonic
drinks (hypertonic and hypotonic) for sporting
requirements; mineral and aerated waters; fruit
beverages and fruit juices, fruit drinks, nectars,
syrups and non-alcoholic preparations for making
beverages, powders for making fruit-based drinks
and effervescent tablets for making non-alcoholic
beverages and cocktails, energy shakes/drinks.
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Date of

31/12/2020

Applicant Name:

Amstel Brouwerij B.V.
: Netherlands
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

31/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

. في.أمستل بروويريج بي
هولندا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

Tweede Weteringplantsoen 21,
 زد1017 ،21 تويدي ويترينغبالنتسوين
1017 ZD AMSTERDAM, the
 هولندا،دي أمستردام
Netherlands
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
176813
32
32
176813

Goods/Services

Beers; non-alcoholic beverages

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give its owner the exclusive rights to use
the general and descriptive words : 1870, BIER,
ULTRA, EUROPEAN QUALITY as one unit if
appeared 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

.البيرة؛ مشروبات غير كحولية

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
BIER,  و1870 باستخدام العبارات العامة والوصفية
 كوحدة واحدة اذاEUROPEAN QUALITY  وULTRA
ما وردت بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

07/01/2021

Applicant Name:

AL Asmar and AL Ayan
: Jordan
General Partnership Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Marka - Army Street - Abdul
Jabbar Commercial
Complex139-11181
P.O.Box4888- 11953 Amman165 Mecca Street- Second
Floor
Class
176951
32

Goods/Services

fruit juices [beverages] , Vegetable juices
[beverages] ,Beverages (Preparations for making.(
non-alcoholic fruits extracts)

07/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

االسمر والعيان
االردن
تضامن

:اسم طالب التسجيل

ماركا –شارع الجيش – مجمع عبد الجبار
11181-139 التجاري
شارع165 - عمان11953 -4888ب.ص
 الطابق الثاني-مكة
32

الصنف

176951

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

)  عصير خضروات (مشروبات، ) عصائر فوا كهه (مشروبات
 مستحضرات لتحضير المشروبات ( خالصات الفواكه غير،
) الكحوليه
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

22/02/2021

Applicant Name:

YAN Industrial Trading Co.
Ltd.
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

22/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

يان الصناعية التجارية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

409- 11831 Amman – ALQastal – Factory St.

 عمان – القسطل – شارع11831 -409
المصانع

409- 11831 Amman – ALQastal – Factory St.

 عمان – القسطل – شارع11831 -409
المصانع

176760

Class

32

Goods/Services

32

الصنف

176760

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

.mineral and aerated waters and other nonalcoholic
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

 المياه المعدنية والغازية والمشروبات األخرى غير الكحولية.
والمعني بها عصائر ومشروبات الفواكه وماء معدني فوار
وشربات [مشروبات] وماء الصودا مياه الشرب الصحية (ماء
الينابيع)؛ مستحضرات أخرى لصنع المشروبات والمعني بها
عصير فاكهة مركز لعمل المشروبات وعصير فاكهة مركز
لعمل اللي مونادا ومياه الشرب الصحية (ماء الينابيع) وعصير
طماطم (مشروبات) وعضير خضراوات (مشروبات) وماء
الليثيا ومياه طبيعية فوارة ومياه (مشروبات) ومشروبات مصل
اللبن

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trade mark
does not give owners the exclusive right to use the
common word Juice separately from the mark.

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
 ) اذا ظهرت بمعزل عن العالمةJuice( باستعمال

248

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

11/08/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة االخاء العربية الدولية للصناعة
والتجارة

جنسية الطالب :

االردن
ذ.م.م

Arabian International
ALEKha for Industry & trade
Co.
: Jordan
Limited Liability Company

ص.ب 11191-9278عمان -المقابلين
االردن

 P.O.Box 9278-11191 AmmanMoqablyne Jordan

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ص.ب 11937 -4114عمان
176996

11/08/2021

Date of
Applicant Name:

P.O.Box4114- 11937 amman
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مشروبات غير كحولية عصير الفواكه مشروبات الطاقة

32

32

Class

176996

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

non - alcoholic beverages - juice (fruit ) energy
drinks
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

17/08/2021

اسم طالب التسجيل:

معتز بابابيك البخاري و شريكه

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
تضامن

Mutaz Baba Baik Bukhari and
Partner
: Jordan
General Partnership Company

Applicant Name:

 11118 -7421عمان

176830

Applicant for
Correspondence

7421- 11118 amman
الصنف

32

32

Class

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

7421- 11118 amman

 11118 -7421عمان

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مياه مشروبات

17/08/2021

Date of

176830

Trademark

Goods/Services

waters beverages
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

03/11/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة ابراهيم واسكندر سعادة
لبنان
شركة اجنبية

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

Ibrahim and iskandar saadeh
company
: Lebanon
Foreign Company

Applicant Name:

البريدي البقاع-المريجات

Bekaa-mrayjat

 11193 -129عمان  -الفحيص

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

03/11/2021

Date of

176822

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المشروبات الكحولية

الصنف

129- 11193 amman - fuheis
33

33

Class

176822

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

alcoholic drink
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Date of
Applicant Name:
Nationality

KT & G CORPORATION
: Korea

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

17/02/2021

Foreign Company
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu,
Daejeon, Republic of Korea

17/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

كيه تي آند جي كوربوريشن
كوريا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، دايجون،جو- دايديوك،جيل- بيوتكوت،71
جمهورية كوريا

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
176785
34
34
176785

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

GRANULAR
Goods/Services

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Cigarettes; tobacco; humidors; tobacco substitutes;
، بدائل التبغ، علب حفظ وترطيب السيجار، التبغ،السجائر
cigar cutters; cigars; ashtrays for smokers;
 السجائر، منافض السجائر، السيجار،قواطع اسيجار
electronic cigarettes; electronic cigarette
 عصي لتنظيف، خراطيش السجائر اإللكترونية،اإللكترونية
cartridges; sticks for cleaning and disinfecting
، أداة تنظيف للسجائر اإللكترونية،وتطهير السجائر اإللكترونية
electronic cigarettes; cleaning implements for
 فوط لتنظيف السجائر،فرش تنظيف للسجائر اإللكترونية
electronic cigarettes; cleaning brushes for
 عصي لتنظيف، فرش لتنظيف السجائر اإللكترونية،اإللكترونية
electronic cigarettes; pads for cleaning electronic
 علب وقائية، رذاذات للسجائر اإللكترونية،السجائر اإللكترونية
cigarettes; brushes for cleaning electronic
 المحاليل السائلة لالستخدام في السجائر،للسجائر اإللكترونية
cigarettes; sticks for cleaning electronic cigarettes;
 محاليل (سوائل) النيكوتين لالستخدام في السجائر،اإللكترونية
atomizers for electronic cigarettes; protective cases
 محاليل (سوائل) النيكوتين السائلة لالستخدام في،اإللكترونية
for electronic cigarettes; liquid solutions for use in
 علب األغطية ألجهزة السجائر،السجائر اإللكترونية
 منظفات، سالسل الرقبة للسجائر اإللكترونية،اإللكترونية
electronic cigarettes; nicotine solutions for use in
electronic cigarettes; liquid nicotine solutions for
، أغطية مزخرفة للسجائر اإللكترونية،للسجائر اإللكترونية
 أجهزة تنظيف للسجائر،منظفات كهربائية للسجائر اإللكترونية
use in electronic cigarettes; cover cases for
electronic cigarette devices; neck chains for
 منكهات عدا الزيوت العطرية الستخدامها في،اإللكترونية
 مستلزمات المدخنين وبالتحديد والعات،السجائر اإللكترونية
electronic cigarettes; cleaners for electronic
cigarettes; decorative covers for electronic
.المدخنين
cigarettes; electric cleaners for electronic
cigarettes; cleaning apparatus for electronic
cigarettes; flavorings, other than essential oils, for
use in electronic cigarettes; smokers' articles,
namely, lighters for smokers.
________________________________________ _______________________________________ا
Priority claim: Claim Country : KR
KR : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
Claim No : 40-2020-0145176
0145176-2020-40 : رقم االدعاء
Claim Date : 2020-08-18
18-08-2020 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

02/03/2021

Applicant Name:

Al Issam for manufacturing
shishas and marketing
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

P.O.Box709- 11118 Um alsumak/

Amer bin malek st
Applicant for
Correspondence
Trademark

Class

34

Goods/Services

tobacco, tobacco pouches, tobacco jars,
flavourings, other than essential oils, for tobacco,
flavorings, other than essential oils, for tobacco,
Molases, shishas and supplies such as shishas
plates and shishas cups, shishas hoses , shishas
flaskes

: تاريخ ايداع الطلب

العصام لصناعة االراجيل وتسويقها

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
 شارع عامر/ ام السماق11118 -709ب.ص
بن مالك
 شارع/ ام السماق11118 -709ب.ص
عامر بن مالك

sahouri P.O.Box709- 11118 Um
alsumak/ Amer bin malek st
176907

02/03/2021

34

الصنف

176907

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 عدا عن الزيوت، النكهات, أوعية التبغ, أكياس تبغ,التبغ
 من، عدا عن الزيوت العطرية، النكهات, من اجل التبغ،العطرية
 معسل وأراجيل ولوازمها مثل صحون و رؤوس,اجل التبغ
 إناء األرجيلة،األرجيلة و خراطيم األرجيلة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

15/07/2021

اسم طالب التسجيل :

شركة السنديانة الذهبية لتجارة المواد
الغذائية
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Al- sendyanah golden
foodstuff trading
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

 11821 -3808عمان  -االردن

3808- 11821 amman

 11821 -3808عمان  -االردن
176819

من اجل البضائع/الخدمات التالية

معسل

15/07/2021

Date of

الصنف

3808- 11821 amman
34

34

Class

176819

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

mueasal
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

18/11/2021

Applicant Name:

QUSAL MU'NES
MAHMOUD SHABAN
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

18/11/2021

: تاريخ ايداع الطلب

قصي مؤنس محمود شعبان

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

amman - airport road 241721110

21110 -2417  طريق المطار- عمان

amman - airport road 241721110

21110-2417  طريق المطار- عمان

176933

Class

34

Goods/Services

34

الصنف

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

عنوان التبليغ

176933

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Tobacco, cigarette tips, lighters for smokers,
cigarettes, electronic cigarettes, flavourings other
than essential oils for tobacco, molasses, liquid
solutions for use in electronic cigarettes, liquids
for electronic cigarettes (e- liquid)

التيغ فالتر سجائر والعات للمدخنين السجائر السجائر
االلكترونيق النكهات عدا الزيوت العطرية من اجل التبغ معسل
محاليل سائلة لالستخدام في السجائر االلكترونية محاليل سائلة
للسجائر االلكترونية

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

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

Date of

18/11/2021

Applicant Name:

Qusai Mu'nis Mahmoud
Shaban
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

18/11/2021

: تاريخ ايداع الطلب

قصي مؤنس محمود شعبان

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

amman - airport road 241721110

21110-2417  طريق المطار- عمان

amman - airport road 241721110

21110-2417  طريق المطار- عمان

176934

Class

34

Goods/Services

Tobacco, cigarette tips, lighters for smokers,
cigarettes, electronic cigarettes, flavourings other
than essential oils for tobacco, molasses, liquid
solutions for use in electronic cigarettes, liquids
for electronic cigarettes (e- liquid)

34

الصنف

176934

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

التيغ فالتر سجا ئر والعات للمدخنين السجائر السجائر
االلكترونيق النكهات عدا الزيوت العطرية من اجل التبغ معسل
محاليل سائلة لالستخدام في السجائر االلكترونية محاليل سائلة
للسجائر االلكترونية
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: تاريخ ايداع الطلب

QUSAI MOA'NES
MAHMOUD SHAABAN
: Jordan
FOUNDATION

قصى مؤنس محمود شعبان

:اسم طالب التسجيل

amman - airport road 241721110

21110-2417  طريق المطار- عمان

amman - airport road 241721110

21110-2417  طريق المطار- عمان

18/11/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

18/11/2021

Date of

176937

Class

34

Goods/Services

Tobacco, cigarette tips, lighters for smokers,
cigarettes, electronic cigarettes, flavourings other
than essential oils for tobacco, molasses, liquid
solutions . for use in electronic cigarettes, liquids
for electronic cigarettes (e- liquid)

االردن
مؤسسة

34

الصنف

176937

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 السجائر:التبغ فالتر سجائر والعات للمدخنين السجائر
 النكهات عدا الزيوت العطرية من اجل التبغ؛ معسل,االلكترونية
محاليل سائلة لالستخدام في السجائر االلكترونية محاليل سائلة
للسجائر االلكترونية
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: تاريخ ايداع الطلب

QUSAI MOA'NES
MAHMOUD SHAABAN
: Jordan
FOUNDATION

قصى مؤنس محمود شعبان

:اسم طالب التسجيل

amman - airport road 241721110

21110-2417  طريق المطار- عمان

18/11/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

18/11/2021

Date of

االردن
مؤسسة

-  عمان11190 -926138ب.ص
 شارع سالم الهنداوي35 الشميساني

P.O.Box926138- 11190 35 salem

hindawi st shmeisani amman
176935

Class

34

Goods/Services

Tobacco, cigarette tips, lighters for smokers,
cigarettes, electronic cigarettes, flavourings other
than essential oils for tobacco, molasses, liquid
solutions . for use in electronic cigarettes, liquids
for electronic cigarettes (e- liquid)

34

الصنف

176935

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 السجائر:التبغ فالتر سجائر والعات للمدخنين السجائر
 النكهات عدا الزيوت العطرية من اجل التبغ؛ معسل,االلكترونية
محاليل سائلة لالستخدام في السجائر االلكترونية محاليل سائلة
للسجائر االلكترونية

258

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

04/01/2022

Applicant Name:

QUSAL MU'NES
MAHMOUD SHABAN
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

04/01/2022

: تاريخ ايداع الطلب

قصي مؤنس محمود شعبان

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

amman - airport road 241721110

21110-2417  طريق المطار- عمان

amman - airport road 241721110

21110-2417  طريق المطار- عمان

176936

Class

34

Goods/Services

Tobacco, cigarette tips. lighters for smokers,
cigarettes, electronic cigarettes, flavourings other
than essential oils for tobacco, molasses, liquid
solutions for use in electronic cigarettes, liquids
for electronic cigarettes (e- liquid)

34

الصنف

176936

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

التبغ فالتر سجائر والعات للمدخنين السجائر السجائر
االلكترونية النكهات عدا الزيوت العطرية من اجل التبغ معسل
محاليل سائلة لالستخدام في السجائر االلكترونية محاليل سائلة
للسجائر االلكترونية
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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

اعالن الجريدة الرسمية

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
176769
35
35
176769

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 : 02271/2021
Claim Date : 2021-02-12

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

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 واألمتعة واألغطية والمصنوعات الجلدية والمظالت
 خدمات،والشمسيات وعصي المشي (عكازات) والمالبس ولباس القدم وأغطية الرأس
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
 عرض وإشهار السلع،المشي (عكازات) والمالبس ولباس القدم وأغطية الرأس
، عرض وإشهار البضائع على وسائط االتصال ألغراض البيع بالتجزئة،والخدمات
تنظيم الفعاليات والمعارض والمعارض التجارية والعروض لألغراض التجارية
، تنظيم وإقامة المعارض الفنية ألغراض تجارية أو دعائية،والترويجية واإلعالنية
 الترويج للسلع والخدمات،تنظيم وإقامة المعارض الثقافية ألغراض تجارية أو دعائية
 ترويج األنشطة، تنظيم الترويج لفعاليات جمع التبرعات الخيرية،من خالل الرعاية
 الترويج ألعمال اآلخرين الفنية عن، الترويج للحفالت الموسيقية،الفنية والثقافية
 الترويج لسلع وخدمات،طريق توفير محافظ على اإلنترنت عبر موقع إلكتروني
، الخدمات اإلعالنية المتعلقة ببيع سلع ادوات قياس الوقت وسلع المجوهرات،اآلخ رين
.تسويق) المبيعات/ عروض (ترويج

_______________________________________
CH : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
02271/2021 : رقم االدعاء
12-02-2021 : تاريخ االدعاء
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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
176788
35
35
176788

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

PATEK PHILIPPE
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 : 02266/2021
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 واألمتعة واألغطية والمصنوعات الجلدية والمظالت
 خدمات،والشمسيات وعصي المشي (عكازات) والمالبس ولباس القدم وأغطية الرأس
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
 عرض وإشهار السلع،المشي (عكازات) والمالبس ولباس القدم وأغطية الرأس
، عرض وإشهار البضائع على وسائط االتصال ألغراض البيع بالتجزئة،والخدمات
تنظيم الفعاليات والمعارض والمعارض التجارية والعروض لألغراض التجارية
، تنظيم وإقامة المعارض الفنية ألغراض تجارية أو دعائية،والترويجية واإلعالنية
 الترويج للسلع والخدمات،تنظيم وإقامة المعارض الثقافية ألغراض تجارية أو دعائية
 ترويج األنشطة، تنظيم الترويج لفعاليات جمع التبرعات الخيرية،من خالل ال رعاية
 الترويج ألعمال اآلخرين الفنية عن، الترويج للحفالت الموسيقية،الفنية والثقافية
 الترويج لسلع وخدمات،طريق توفير محافظ على اإلنترنت عبر موقع إلكتروني
، الخدمات اإلعالنية المتعلقة ببيع سلع ادوات قياس الوقت وسلع المجوهرات،اآلخرين
.تسويق) المبيعات/ عروض (ترويج

______________________________________
CH : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
02266/2021 : رقم االدعاء
12-02-2021 : تاريخ االدعاء
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: تاريخ ايداع الطلب

Iron Mountain Incorporated
: United States
Foreign Company

آيرون ماونتين إنكوربوريتد
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

One Federal Street, Boston,
Massachusetts 02110, U.S.A.

 ماساتشوستس، بوسطن،ون فيدرال ستريت
 الواليات المتحدة األمريكية،02110

17/03/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

17/03/2021

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
176786
35
35
176786

Goods/Services

Inventory management and control services for business and other
records in both electronic and paper form; business development and
business management services, namely, business project development
and management services relating to the organization, maintenance,
management, storage, retention, and coding of business and other
records; duplication of documents; business consulting and business
project management services for others for business purposes in the
fields of organization, maintenance, management, storage, retention,
filing, and retrieval of business or other records; business records
management, namely, maintenance of business records, including vital
records, computer data, films, master recordings, and archival materials
and records; providing office functions in the nature of filing, retrieval,
organization, maintenance, and management of business and other
records; records management services, namely, document indexing for
others; Transportation logistics services, namely, arranging the
transportation of goods for others in the nature of scheduling the
delivery and pickup of documents and computer media and preparing
business reports regarding the status and activity of the documents and
computer media; Providing professional staffing for others for purposes
of records management, document management and information
services; Online backup tape management system services for business
purposes, namely, tracking the location of vehicles carrying computer
back-up tapes for others for commercial purposes; transportation
logistics services, namely, arranging the transportation of goods for
others in the nature of scheduling the delivery and pickup of computer
back-up tapes and preparing business reports regarding the status and
activity of the computer back-up tapes; business management services
relating to the destruction and shredding of business records, vital
records, computer data disks, audiotapes, films, master recording disks,
medical records, X-ray films and archival materials and records.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90/192,175
Claim Date : 2020-09-18

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات إدارة ومراقبة المخزون لألعمال وسجالت أخرى في صورة إلكترونية
 خدمات تطوير، أي،وصورة ورقية؛ خدمات تطوير األعمال وإدارة األعمال
وإدارة مشروعات األعمال متعلقة بتنظيم وصيانة وإدارة وتخزين واالحتفاظ
ببيانات األعمال وسجالت أخرى وتشفيرها؛ نسخ الوثائق؛ استشارات األعمال
وخدمات إدارة مشروعات األعمال لصالح آخرين ألغراض األعمال في
مجاالت تنظيم وصيانة وإدارة وتخزين واالحتفاظ وحفظ الملفات واسترجاع
بيانات األعمال أو سجالت أخرى؛ إدارة سجالت األعمال أي صيانة سجالت
 التسجيالت، األفالم،  بيانات الكمبيوتر، بما في ذلك السجالت الرئيسية،األعم ال
الرئيسية ومواد األرشيف وسجالت األرشفة؛ تقديم مهام مكتبية في صورة
تنظيم الملفات واسترجاع وتنظيم وصيانة وإدارة األعمال والسجالت األخرى؛
خدمات إدارة السجالت أي فهرسة الوثائق لصالح آخرين؛ خدمات لوجيستيات
 أي تنظيم نقل السلع لصالح آخرين في صورة ترتيب زمني لعملية،النقل
توصيل واستقبال الوثائق ووسائط الكمبيوتر وإعداد تقارير األعمال المتعلقة
بحالة الوثائق ووسائط الكمبيوتر ؛ توفير أطقم عمل محترفة لصالح آخرين
ألغراض إدارة السجالت وإدارة الوثائق وخدمات المعلومات؛ خدمات نظام
إدارة سجالت التخزين االحتياطي بواسطة استخدام أشرطة ممغنطة أونالين
ألغراض متعلقة باألعمال أي تتبع موقع مركبات تحمل أشرطة تخزين
 أي تنظيم،احتياطية لصالح آخرين للغايات التجارية؛ خدمات لوجيستيات النقل
نقل السلع لصالح آخرين في صورة ترتيب زمني لعملية توصيل واستقبال
األشرطة الممغنطة للتخزين االحتياطي وإعداد تقارير األعمال المتعلقة بحالة
الوثائق وأشرطة التخزين االحتياطي؛ خدمات إدارة األعمال متعلقة بالتخلص
،  وأقراص بيانات الكمبيوتر، والسجالت الرئيسية،من وتقطيع سجالت األعمال
 أفالم أشعة، سجالت طبية، أقراص تسجيل رئيسية، األفالم،أشرطة الصوت
.إكس ومواد وسجالت األرشيف

_______________________________________
US : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
90/192,175 : رقم االدعاء
18-09-2020 : تاريخ االدعاء
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Date of
Applicant Name:

21/03/2021

اعالن الجريدة الرسمية

Guang Zhou Xibin Trading
Co., Ltd.

Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
1501 and 1504, No.

Applicant for
Correspondence

Trademark

21/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.غوانغ زهو كسيبين ترايدينغ كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

26 Huaxia
، هواكسيا رود26 . نمبر،1504  أند1501
Road, Tianhe District,
، غوانغزهو سيتي،تيانهي ديستريكت
Guangzhou City, Guangdong
 الصين،غوانغدونغ بروفينس
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
177046
35
35
177046

Goods/Services

Advertisement script writing; advertising / publicity; advertising /
publicity; Advertising materials design; advertising plan;
demonstration of household items, health and beauty products,
office products, fashion products, seasonal products, bags, toys,
digital products and party products; design of advertisement;
distribution of samples; direct mail advertising; layout services for
advertising purposes; presentation of goods on communication
media, for retail purposes; production of advertising films; shop
window dressing; professional business consultancy; providing
business information via a web site; advisory services for business
management; business efficiency expert services; business
investigations; business management and organization
consultancy; business management consultancy; commercial
administration of the licensing of the goods and services of others;
commercial management for others; consumer research; marketing
studies; organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; provision of commercial and business contact
information; foreign trade information and consultation; importexport agencies; marketing; sales promotion for others;
procurement services for others [purchasing goods and services for
other businesses]; Providing goods and services online market for
buyer and sellers; provision of an on-line marketplace for buyers
and sellers of goods and services; personnel management
consultancy; personnel recruitment; Prepare the page index for
commercial or advertising purposes; update and maintain data in
computer databases; web site traffic optimization / web site traffic
optimization; sponsorship search

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 الدعاية واإلعالن؛/ كتابة نص الدعاية واإلعالن؛ دعاية وإعالن
 الدعاية واإلعالن؛ تصميم المواد اإلعالنية؛ خطة/ دعاية وإعالن
إعالنية؛ خدمات عرض االدوات المنزلية و منتجات الجمال والصحة
وادوات المكتب واالزياء والمنتجات الموسمية والحقائب وااللعاب
واالجهزة الرقمية ومستلزمات الحفالت ؛ تصميم اإلعالن؛ توزيع
العينات؛ اإلعالن بالبريد المباشر؛ خدمات التصميم لغايات الدعاية
واإلعالن؛ عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة؛
إنتاج أفالم الدعاية واإلعالن؛ تزيين واجهات المحالت التجارية؛
استشارات األعمال المهنية؛ توفير المعلومات التجارية عبر موقع
ويب؛ الخدمات االستشارية إلدارة األعمال؛ خدمات خبراء كفاءة
األعمال؛ التحقيقات التجارية؛ إستشارات في إدارة وتنظيم األعمال؛
استشارات إدارة األعمال؛ اإلدارة التجارية لترخيص سلع وخدمات
الغير؛ اإلدارة التجارية لآلخرين؛ بحث المستهلك؛ دراسات التسويق؛
تنظيم المعا رض لغايات تجارية أو إعالنية؛ توفير معلومات االتصال
التجارية والتجارية؛ معلومات التجارة واالستشارات الخارجية؛
وكاالت االستيراد والتصدير؛ التسويق؛ ترويج المبيعات [لآلخرين]؛
خدمات الشراء لآلخرين [شراء سلع وخدمات ألعمال أخرى]؛ توفير
سوق للسلع والخدمات عبر اإلنترنت للمشتري والبائعين؛ توفير سوق
عبر اإلنترنت لمشتري وبائعي السلع والخدمات؛ إستشارات إدارة
شؤون الموظفين؛ توظيف األفراد؛ إعداد فهرس الصفحة لغايات
تجارية أو إعالنية ودعائية؛ تحديث وصيانة البيانات في قواعد بيانات
 تحسين حركة/ الكمبيوتر؛ تحسين حركة المرور على موقع الويب
.المرور على موقع الويب؛ بحث الكفاالت

263

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

28/03/2021

Applicant Name:

APCO Worldwide LLC
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

28/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

ابكو ورلدوايد ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

1299 Pennsylvania Avenue,
 ان دبليو سويت، بنسلفانيا افينيو1299
NW Suite 300, Washington
،20004 ،.سي. واشنطن دي،300
D.C., 20004, United States of
الواليات المتحدة األمريكية
America
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
176940
35
35
176940

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

. POMELO
Goods/Services

Public relations consulting services and business
strategic communication consulting services in the
fields of public affairs, government relations,
issues management, grassroots advocacy, opinion
research litigation support, corporate positioning,
media relations, community affairs and strategic
philanthropy, crisis counseling and media training;
advertising services.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات استشارات العالقات العامة وخدمات استشارات
االتصاالت االستراتيجية لألعمال في مجاالت الشؤون العامة
والعالقات الحكومية وإدارة القضايا والمناصرة الشعبية ودعم
التقاضي بأبحاث الرأي وتحديد موقع الشركات والعالقات
اإلعالمية وشؤون المجتمع والعمل الخيري االستراتيجي
 الخدمات،واالستشارات في األزمات والتدريب اإلعالمي
.اإلعالنية
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Date of

04/04/2021

Applicant Name:

Kayan FZ-LLC
: United Arab Emirates
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

04/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.كيان منطقة حرة – ذ
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

SD2-43, Ground Floor,
 بناء رقم، الطابق األرضي،43-2 اس دي
Building No. 16, Dubai, United
 اإلمارات العربية المتحدة، دبي،16
Arab Emirates.
Taha Intellectual property
4692 -11821ب.طه للملكية الفكرية ص
P.O.Box11821- 4692 Sweifieh,
307  مكتب رقم، مجمع البينة،الصويفية
Al Bayyenh Complex, Office
No.307
Class
الصنف
176992
35
35
176992

Goods/Services

Advertising; business management; business
administration; office functions; Retail of thirdparty pre-paid cards for the purchase of
multimedia content; Retail of third-party pre-paid
cards for the purchase of entertainment services;
Gift registry services; Provision of online financial
services comparisons; Providing a searchable
online advertising guide featuring the goods and
services of online vendors; Providing a searchable
online advertising guide featuring the goods and
services of other on-line vendors on the internet;
Online retail store services relating to games;
Acquisition of commercial information;
Compilation and input of information into
computer databases; Compilation of computer
databases.

: 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 بالتجزئة لبطاقات الطرف الثالث المسبقة الدفع
لشراء محتويات الوسائط المتعددة؛ البيع بالتجزئة لبطاقات
الطرف الثالث المسبقة الدفع لشراء الخدمات الترفيهية؛ خدمات
تسجيل لوائح الهدايا؛ تزويد مقارنات الخدمات المالية عبر
اإلنترنت؛ توفير دليل إعالني عبر اإلنترنت يمكن البحث فيه
يعرض سلع وخدمات الباعة عبر اإلنترنت؛ توفير دليل إعالني
عبر اإلنترنت يمكن البحث فيه يعرض سلع وخدمات الباعة عبر
اإلنترنت على االنترنت؛ خدمات متجر البيع بالتجزئة عبر
اإلنترنت المتعلقة باأللعاب؛ اكتساب المعلومات التجارية؛ تجميع
وإدخال المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب؛ تجميع قواعد
البيانات الحاسوبية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

08/04/2021

Applicant Name:

HUGO BOSS Trade Mark
Management GmbH & Co.
KG
: Germany
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

08/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

هيوجو بوس تريد مارك مانجمنت جي ام بي
 كيه جي.اتش اند كو

:اسم طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

: جنسية الطالب

Dieselstr. 12, 72555
Metzingen, Germany

، ميتزينجين72555 ،12 ديسيلستراسيه
المانيا

P.O.Box928413- 11190

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

amman/khalda/wasfi al tal
176963

Class

35

35

Goods/Services
Business management, sales consultancy; Wholesale and retail services in relation
to clothing, footwear, headgear and clocks and watches, spectacles, fashion
accessories, cosmetics and perfumery, goods of leather, bags, bed linen, home
textiles, household articles, stationery, luggage, sporting articles and smoking
articles; Marketing services; Market research and market analysis; Advertising;
Sales promotion; Rental of advertising space; Distribution of goods and advertising
material for advertising purposes, including via electronic media and via the
Internet; presentation of goods, in particular shop and shop window dressing;
Organization of Exhibitions for commercial or advertising purposes; Promotion of
business relationships by providing of commercial and business contacts; advice
and advisory services for consumers; Business consultancy and administration;
Business organization consulting; Professional business consulting; Fashion
consultancy; organization of fashion shows for commercial, industrial and
advertising purposes; Management of retail stores in relation to clothing, footwear,
headgear and clocks and watches, spectacles, fashion accessories, cosmetics and
perfumery, goods of leather, bags, bed linen, home textiles, household articles,
stationery, luggage, sporting articles and smoking articles; Online wholesale and
retail services and online ordering services in relation to clothing, footwear,
headgear and clocks and watches, spectacles, fashion accessories, cosmetics and
perfumery, goods of leather, bags, bed linen, home textiles, household articles,
stationery, luggage, sporting articles and smoking articles; Mail ordering services
and computerized online-ordering services in relation to clothing, footwear,
headgear and clocks and watches, spectacles, fashion accessories, cosmetics and
perfumery, goods of leather, bags, bed linen, home textiles, household articles,
stationery, luggage, sporting articles and smoking articles.
________________________________________Priority claim: Claim Country :
EU
Claim No : 018441076
Claim Date : 2021-03-29

الصنف

176963

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات البيع بالجملة والتجزئة فيما،إدارة األعمال و اإلستشارات في مجال المبيعات
يتعلق بالمالبس و لباس القدم و أغطية الرأس والساعات الكبيرة وساعات اليد و
النظارات و أكسسوارات الموضة و مستحضرات التجميل والمنتجات العطرية و السلع
الجلدية و الحقائب و بياضات األسرة و المنسوجات المنزلية و اللوازم المنزلية و
، خدمات التسويق،القرطاسية و حقائب األمتعة و اللوازم الرياضية ولوازم التدخين
 تأجير المساحات، ترويج المبيعات، الدعاية واإلعالن،البحث الس وقي وتحليل السوق
 توزيع السلع والمواد اإلعالنية ألغراص اإلعالن و المتضمنة تلك عبر،اإلعالنية
 عرض السلع و بالتحديد تزيين المحالت،الوسائط اإللكترونية وعبر اإلنترنت
 ترويج عالقات، تنظيم المعارض لألغراض التجارية أو اإلعالنية،وواجهات المحالت
 خدمات النصح والمشورة،العمل عبر توفير جهات اإلتصال التجارية والمهنية
 إستشارات، اإلستشارات في تنظيم األعمال، إستشارات وإدارة األعمال،للمستهلكين
 تنظيم عروض الموضة لألغراض التجارية و، إستشارات الموضة،األعمال المهنية
 إدارة محالت البيع بالتجزئة فيما يتعلق بالمالبس و لباس القدم و،الصناعية و اإلعالنية
أغطية الرأس والساعات الكبيرة وساعات اليد و النظارات و أكسسوارات الموضة و
مستحضرات التجميل والمنتجات العطرية و السلع الجلدية و الحقائب و بياضات
األسرة و المنسوجات المنزلية و اللوازم المنزلية و القرطاسية و حقائب األمتعة و
 خدمات البيع بالجملة والتجزئة على شبكة اإلنترنت،اللوازم الرياضية ولوازم التدخين
وخدمات الطلب عبر اإلنترنت فيما يتعلق بالمالبس و لباس القدم و أغطية الرأس
والساعات الكبيرة وساعات اليد و النظارات و أكسسوارات الموضة و مستحضرات
التجميل والمنتجات العطرية و السلع الجلدية و الحقائب و بياضات األسرة و
المنسوجات المنزلية و اللوازم المنزلية و القرطاسية و حقائب األمتعة و اللوازم
 خدمات الطلب البريدي والطلب عبر اإلنترنت المحوسب،الرياضية ولوازم التدخين
فيما يتعلق بالمالبس و لباس القدم و أغطية الرأس والساعات الكبيرة وساعات اليد و
النظارات و أكسسوارات الموضة و مستحضرات التجميل والمنتجات العطرية و السلع
الجلدية و الحقائب و بياضات األسرة و المنسوجات المنزلية و اللوازم المنزلية و
.القرطاسية و حقائب األمتعة و اللوازم الرياضية ولوازم التدخين
:_______________________________________االدعاء بحق االولوية
EU :بلد االدعاء
018441076 : رقم االدعاء
29-03-2021 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

08/04/2021

Applicant Name:

HUGO BOSS Trade Mark
Management GmbH & Co.
KG
: Germany
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

08/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

هيوجو بوس تريد مارك مانجمنت جي ام بي
 كيه جي.اتش اند كو

:اسم طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

: جنسية الطالب

، ميتزينجين72555 ،12 ديسيلستراسيه
المانيا

Dieselstr. 12, 72555
Metzingen, Germany
khaled ali al barasneh
P.O.Box928413- 11190
amman/khalda/wasfi al tal
Class
176961
35

ش/خلدا/ عمان11190 -928413ب.ص
وصفي التل
35

Goods/Services

Business management, sales consultancy; Wholesale and retail
services in relation to clothing, footwear, headgear and clocks and
watches, spectacles, fashion accessories, cosmetics and perfumery,
goods of leather, bags, bed linen, home textiles, household articles,
stationery, luggage, sporting articles and smoking articles;
Marketing services; Market research and market analysis;
Advertising; Sales promotion; Rental of advertising space;
Distribution of goods and advertising material for advertising
purposes, including via electronic media and via the Internet;
presentation of goods, in particular shop and shop window dressing;
Organization of Exhibitions for commercial or advertising
purposes; Promotion of business relationships by providing of
commercial and business contacts; advice and advisory services for
consumers; Business consultancy and administration; Business
organization consulting; Professional business consulting; Fashion
consultancy; organization of fashion shows for commercial,
industrial and advertising purposes; Management of retail stores in
relation to clothing, footwear, headgear and clocks and watches,
spectacles, fashion accessories, cosmetics and perfumery, goods of
leather, bags, bed linen, home textiles, household articles,
stationery, luggage, sporting articles and smoking articles; Online
wholesale and retail services and online ordering services in
relation to clothing, footwear, headgear and clocks and watches,
spectacles, fashion accessories, cosmetics and perfumery, goods of
leather, bags, bed linen, home textiles, household articles,
stationery, luggage, sporting articles and smoking articles; Mail
ordering services and computerized online-ordering services in
relation to clothing, footwear, headgear and clocks and watches,
spectacles, fashion accessories, cosmetics and perfumery, goods of
leather, bags, bed linen, home textiles, household articles,
stationery, luggage, sporting articles and smoking articles.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018439831
Claim Date : 2021-03-26
________________________________________
Special condition : Claiming white and beige colors.

الصنف

176961

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 خدمات البيع بالجملة والتجزئة فيما،إدارة األعمال و اإلستشارات في مجال المبيعات
يتعلق بالمالبس و لباس القدم و أغطية الرأس والساعات الكبيرة وساعات اليد و
النظارات و أكسسوارات الموضة و مستحضرات التجميل والمنتجات العطرية و
السلع الجلدية و الحقائب و بياضات األسرة و المنسوجات المنزلية و اللوازم المنزلية
، خدمات التسويق،و القرطاسية و حقائب األمتعة و اللوازم الرياضية ولوازم التدخين
 تأجير المساحات، ترويج المبيعات، الدعاية واإلعالن،البحث السوقي وتحليل السوق
 توزيع السلع والمواد اإلعالنية ألغراص اإلعالن و المتضمنة تلك عبر،اإلعالنية
 عرض السلع و بالتحديد تزيين المحالت،الوسائط اإللكت رونية وعبر اإلنترنت
 ترويج، تنظيم المعارض لألغراض التجارية أو اإلعالنية،وواجهات المحالت
 خدمات النصح،عالقات العمل عبر توفير جهات اإلتصال التجارية والمهنية
، اإلستشارات في تنظيم األعمال، إستشارات وإدارة األعمال،والمشورة للمستهلكين
 تنظيم عروض الموضة لألغراض، إستشارات الموضة،إستشارات األعمال المهنية
 إدارة محالت البيع بالتجزئة فيما يتعلق بالمالبس و،التجارية و الصناعية واإلعالنية
لباس القدم و أغطية الرأس والساعات الكبيرة وساعات اليد و النظارات و
أكسسوارات الموضة و مستحضرات التجميل والمنتجات العطرية و السلع الجلدية و
الحقائب و بياضات األسرة و المنسوجات المنزلية و اللوازم المنزلية و القرطاسية و
 خدمات البيع بالجملة والتجزئة،حقائب األمتعة و اللوازم الرياضية ولوازم التدخين
على شبكة اإلنترنت وخدمات الطلب عبر اإلنترنت فيما يتعلق بالمالبس و لباس القدم
و أغطية الرأس والساعات الكبيرة وساعات اليد و النظارات و أكسسوارات الموضة
و مستحضرات التجميل والمنتجات العطرية و السلع الجلدية و الحقائب و بياضات
األسرة و المنسوجات المنزلية و اللوازم المنزلية و القرطاسية و حقائب األمتعة و
 خدمات الطلب البريدي والطلب عبر اإلنترنت،اللوازم الرياضية ولوازم التدخين
المحوسب فيما يتعلق بالمالبس و لباس القدم و أغطية الرأس والساعات الكبيرة
وساعات اليد و النظارات و أكسسوارات الموضة و مستحضرات التجميل والمنتجات
العطرية و السلع الجلدية و الحقائب و بياضات األسرة و المنسوجات المنزلية و
.اللوازم المنزلية و القرطاسية و حقائب األمتعة و اللوازم الرياضية ولوازم التدخين

_______________________________________
EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
018439831 : رقم االدعاء
26-03-2021 : تاريخ االدعاء
_______________________________________
.مع المطالبة بااللوان االبيض والبيج: اشتراطات خاصة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

08/04/2021

Applicant Name:

HUGO BOSS Trade Mark
Management GmbH & Co.
KG
: Germany
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

08/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

هيوجو بوس تريد مارك مانجمنت جي ام بي
 كيه جي.اتش اند كو

:اسم طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

: جنسية الطالب

Dieselstr. 12, 72555
Metzingen, Germany

، ميتزينجين72555 ،12 ديسيلستراسيه
المانيا

P.O.Box928413- 11190

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

amman/khalda/wasfi al tal
176958

Class

35

35

Goods/Services

Business management, sales consultancy; Wholesale and retail
services in relation to clothing, footwear, headgear and clocks and
watches, spectacles, fashion accessories, cosmetics and perfumery,
goods of leather, bags, bed linen, home textiles, household articles,
stationery, luggage, sporting articles and smoking articles;
Marketing services; Market research and market analysis;
Advertising; Sales promotion; Rental of advertising space;
Distribution of goods and advertising material for advertising
purposes, including via electronic media and via the Internet;
presentation of goods, in particular shop and shop window dressing;
Organization of Exhibitions for commercial or advertising
purposes; Promotion of business relationships by providing of
commercial and business contacts; advice and advisory services for
consumers; Business consultancy and administration; Business
organization consulting; Professional business consulting; Fashion
consultancy; organization of fashion shows for commercial,
industrial and advertising purposes; Management of retail stores in
relation to clothing, footwear, headgear and clocks and watches,
spectacles, fashion accessories, cosmetics and perfumery, goods of
leather, bags, bed linen, home textiles, household articles,
stationery, luggage, sporting articles and smoking articles; Online
wholesale and retail services and online ordering services in
relation to clothing, footwear, headgear and clocks and watches,
spectacles, fashion accessories, cosmetics and perfumery, goods of
leather, bags, bed linen, home textiles, household articles,
stationery, luggage, sporting articles and smoking articles; Mail
ordering services and computerized online-ordering services in
relation to clothing, footwear, headgear and clocks and watches,
spectacles, fashion accessories, cosmetics and perfumery, goods of
leather, bags, bed linen, home textiles, household articles,
stationery, luggage, sporting articles and smoking articles.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018440541
Claim Date : 2021-03-26

الصنف

176958

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 خدمات البيع بالجملة والتجزئة فيما،إدارة األعمال و اإلستشارات في مجال المبيعات
يتعلق بالمالبس و لباس القدم و أغطية الرأس والساعات الكبيرة وساعات اليد و
النظارات و أكسسوارات الموضة و مستحضرات التجميل والمنتجات العطرية و
السلع الجلدية و الحقائب و بياضات األسرة و المنسوجات المنزلية و اللوازم المنزلية
، خدمات التسويق،و القرطاسية و حقائب األمتعة و اللوازم الرياضية ولوازم التدخين
 تأجير المساحات، ترويج المبيعات، الدعاية واإلعالن،البحث السوقي وتحليل السوق
 توزيع السلع والمواد اإلعالنية ألغراص اإلعالن و المتضمنة تلك عبر،اإلعالنية
 عرض السلع و بالتحديد تزيين المحالت،الوسائط اإللكترونية وعبر اإلنترنت
 ترويج، تنظيم المعارض لألغراض التجارية أو اإلعالنية،وواجهات المحالت
 خدمات النصح،عالقات العمل عبر توفير جهات اإلتصال التجارية والمهنية
، اإلستشارات في تنظيم األعمال، إستشارات وإدارة األعمال،والمشورة للمستهلكين
 تنظيم عروض الموضة لألغراض، إستشارات الموضة،إستشارات األعمال المهنية
 إدارة محالت البيع بالتجزئة فيما يتعلق بالمالبس و،التجارية و الصناعية واإلعالنية
لباس القدم و أغطية الرأس والساعات الكبيرة وساعات اليد و النظارات و
أكسسوارات الموضة و مستحضرات التجميل والمنتجات العطرية و السلع الجلدية و
الحقائب و بياضات األسرة و المنسوجات المنزلية و اللوازم المنزلية و القرطاسية و
 خدمات البيع بالجملة والتجزئة،حقائب األمتعة و اللوازم الرياضية ولوازم التدخين
على شبكة اإلنترنت وخدمات الطلب عبر اإلنترنت فيما يتعلق بالمالبس و لباس القدم
و أغطية الرأس والساعات الكبيرة وساعات اليد و النظارات و أكسسوارات الموضة
و مستحضرات التجميل والمنتجات العطرية و السلع الجلدية و الحقائب و بياضات
األسرة و المنسوجات المنزلية و اللوازم المنزلية و القرطاسية و حقائب األمتعة و
 خدمات الطلب البريدي والطلب عبر اإلنترنت،اللوازم الرياضية ولوازم التدخين
المحوسب فيما يتعلق بالمالبس و لباس القدم و أغطية الرأس والساعات الكبيرة
وساعات اليد و النظارات و أكسسوارات الموضة و مستحضرات التجميل والمنتجات
العطرية و السلع الجلدية و الحقائب و بياضات األسرة و المنسوجات المنزلية و
.اللوازم المنزلية و القرطاسية و حقائب األمتعة و اللوازم الرياضية ولوازم التدخين

_______________________________________
EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
018440541 : رقم االدعاء
26-03-2021 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

18/04/2021

Applicant Name:

ALWAFI GROUP For
Marketing & Int'l Trade Co.
Ltd.
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

18/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

مجموعة الوافي للتسويق والتجاره الدوليه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

 عمان11110 -925030

925030- 11110 AMMAN /
Khalel Alsalm

 عمان11110 -925030

925030- 11110 AMMAN /
Khalel Alsalm
176952

Class

35

Goods/Services

import-export agency services, demonstration of
goods, sales promotion for others, providing
business information via a web site, marketing,
retail or wholesale services for pharmaceutical,
veterinary and sanitary preparations and medical
supplies, commercial intermediation services,
Trading medical equipment and medical supplies
and laboratory supplies and equipment

35

الصنف

176952

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

, خدمات عرض البضائع,خدمات وكاالت االستيراد والتصدير
 توفير المعلومات التجارية,خدمات ترويج المبيعات لآلخرين
 خدمات البيع بالتجزئة أو, التسويق,عبر المواقع اإللكترونية
البيع بالجملة للمستحضرات الصيدالنية والمستحضرات
 خدمات الوساطة,البيطرية والصحية والتزويدات الطبية
 تجارة االدوات الصحية واالجهزة الطبية والمستلزمات,التجارية
الطبية واللوازم واالجهزة المخبرية
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تاريخ ايداع الطلب :

30/05/2021

اسم طالب التسجيل:

كابولي للتجارة
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

30/05/2021

Date of

Kabuli Trading Company
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

عمان29-11511

amman 11511-29

ص.ب 26 -111621القويسمة مقابل محكمة
جنوب عمان
176835

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

بيع بالتجزئة والجملة وتجارة واستيراد وتصدير المكسرات
والبسكويت والشوكالته والسكاكر والقهوة والبهارات والتوابل
والحلوى.

P.O.Box111621- 26 qweismeh

infront if janoub amman court
35

35

Class

176835

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Retail and wholesale, trade, import and export of
nuts, biscuits, chocolate, candies, coffee, spices,
spices and sweets.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

31/05/2021

اسم طالب التسجيل:

غوانغزهو هوايين هيلث ميديكال غروب
كو ،.ليمتد.
الصين
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

31/05/2021

Guangzhou Huayin Health
Medical Group Co., Ltd.

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Applicant Name:
Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
No. 525, 5F, Building

G1, No.
نمبر5 ،525 .أف ،بيلدينغ دجي ،1نمبر.
31 Kefeng Road, Huangpu
 31كيفينغ رود ،هوانغبو ديستريكت،
District, Guangzhou,
غوانغزهو ،غوانغدونغ ،الصين
Guangdong, China
The Right Choice IP
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
P.O.Box841153- 11184
ص.ب 11184 -841153عمان االردن
AMMAN
Class
الصنف
177015
35
35
177015

دعاية وإعالن؛ إدارة عيادات الرعاية الصحية لصالح الغير؛
توفير سوق عبر اإلنترنت لمشتري وبائعي السلع والخدمات؛
ترويج المبيعات لصالح الغير؛ االستشارات حول إدارة شؤون
الموظفين؛ تنظيم المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب؛
الخدمات اإلدارية لإلحاالت الطبية؛ خدمات تدقيق األعمال؛
تأجير أكشاك البيع؛ خدمات البيع بالتجزئة أو البيع بالجملة
للمستلزمات الطبية.

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Advertising; Managing healthcare clinics for
others; Provision of an online marketplace for
buyers and sellers of goods and services; Sales
promotion for others; Personnel management
consultancy; Systemization of information into
computer databases; Administrative services for
medical referrals; Business auditing; Rental of
sales stands; Retail or wholesale services of
medical supplies
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Date of
Applicant Name:

31/05/2021

اعالن الجريدة الرسمية

Guangzhou Huayin Health
Medical Group Co., Ltd.

Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
No. 525, 5F, Building

Applicant for
Correspondence

Trademark

31/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

غوانغزهو هوايين هيلث ميديكال غروب
. ليمتد،.كو
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

G1, No.
. نمبر،1 بيلدينغ دجي،أف5 ،525 .نمبر
31 Kefeng Road, Huangpu
، هوانغبو ديستريكت، كيفينغ رود31
District, Guangzhou,
 الصين، غوانغدونغ،غوانغزهو
Guangdong, China
The Right Choice IP
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
P.O.Box841153- 11184
 عمان االردن11184 -841153ب.ص
AMMAN
Class
الصنف
177032
35
35
177032

Goods/Services

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Personnel management consultancy;
Systemization of information into computer
databases; Administrative services for medical
referrals; Business auditing; Rental of sales stands.

االستشارات حول إدارة شؤون الموظفين؛ تنظيم المعلومات في
قواعد بيانات الحاسوب؛ الخدمات اإلدارية لإلحاالت الطبية؛
.خدمات تدقيق األعمال؛ تأجير أكشاك البيع

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

_______________________________________
 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق:: التنازل
) بمعزل عن العالمهHEALTH ( باستعمال الكلمة
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تاريخ ايداع الطلب :

08/06/2021

اسم طالب التسجيل:

جمال خالد محمد حسن

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية
 11140 -425115عمان  -المقابلين

177011

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات الدعايه واالعالن.,خدمات تجارة المنظفات وادوات
التنظيف والفوط والورق الصحي والهدايا واالدوات المنزليه
ومستلزمات العنايه الشخصيه والنثريات,االستيراد والتصدير

Jamal khaled mohammad
hasan
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

425115- 11140 amman - al
moqableen

 11140 -425115عمان  -المقابلين
الصنف

08/06/2021

Date of

425115- 11140 amman - al
moqableen
35

35

Class

177011

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

advertising service, trading services of detergents
clearing ,preparation, napkins ,sanitary paper,
gifts, household appliance personal care supplies
and sundries ,import and export
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

20/06/2021

اسم طالب التسجيل:

مصطفى احمد مصطفى عباد
االردن
مؤسسة فردية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

20/06/2021

Date of

Mustafa ahmad mustafa abad
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

 11190 -420عمان  -طبربور

420- 11190 amman - tabrbour

 11190 -420عمان  -طبربور

420- 11190 amman - tabrbour

176833

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تجارة وتسويق مستحضرات التجميل والعطور
والمكياجات والشالالت

35

35

Class

176833

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Trade and marketing services for cosmetics,
_ perfumes, make-up and shawls
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

21/06/2021

Applicant Name:

colours co for design llc
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

amman – dapouq420-11953

Class

35

Goods/Services

Producing post-marketing programs, public
relations services, advertising, business and office
management, online commerce or marketing
Market information services, marketing and
advertising in general, advertising materials
production services

: تاريخ ايداع الطلب

شركة اللونيات للتصميم
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

420-11953عمان – دابوق

2340- 11181 amman
177017

21/06/2021

35

الصنف

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

 عمان11181 -2340

عنوان التبليغ

177017

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

االعالن,خدمات العالقه العامه,انتاج برامج التسوق عن بعد
وادارة االعمال والوظائف عبر االنترنت او التسويق خدمات
معلومات السوق التسويق واالعالن بشكل عام خدمات انتاج
المواد الدعائية

275

Date of

27/06/2021

Applicant Name:
Nationality

Risen Energy Co., Ltd
: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company
Tashan Industrial Zone, Meilin
Street, Ninghai, Ningbo,
Zhejiang, China
PHILADELPHIA
INDUSTRIAL PROPERTY
OFFICE P.O.Box3308- 11181
Amman
Class
176900
35
35

Goods/Services

provision of an online marketplace for buyers and
sellers of goods and services; marketing;
consultancy regarding advertising communication
strategies; administrative services for the
relocation of businesses; procurement services for
others [purchasing goods and services for other
businesses]; rental of sales stands; development of
advertising concepts; providing business
information via a website; negotiation of business
contracts for others; office machines and
equipment rental; business management
consultancy; presentation of goods on
communication media, for retail purposes;
organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; personnel management
consultancy; sales promotion for others; importexport agency services; business organization
consultancy; business management assistance;
publicity; advertising.

27/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

 لمتد،.ريزن اينيرجي كو
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، ميلين ستريت،طاشان انداستريال زون
 الصين، زيجانج، نينغبو،نينجهاي
مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية
 عمان11181 -3308ب.ص
الصنف

176900

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

توفير سوق عبر االنترنت للمشتريين والبائعين للسلع والخدمات؛
التسويق؛ استشارات بشأن استراتيجيات االتصاالت اإلعالنية؛
الخدمات اإلدارية لنقل األعمال ؛ خدمات االقتناء لآلخرين
(شراء البضائع والخدمات لألعمال األخرى)؛ تأجير حماالت
العرض للمبيعات؛ تطوير مفاهيم اإلعالن؛ تقديم المعلومات
التجارية عبر المواقع االلكترونية؛ التفاوض بشأن العقود
التجارية لآلخرين؛ تأجير اآلالت والمعدات المكتبية؛ خدمات
تقديم اإلستشارات المتعلقة بإدارة األعمال؛ عرض البضائع عبر
 لغايات البيع بالتجزئة؛ خدمات تنظيم المعارض،وسائل االتصال
للغايات التجارية أو اإلعالنية؛ خدمات تقديم االستشارات حول
إدارة الموظفين؛ خدمات ترويج المبيعات لآلخرين؛ خدمات
وكاالت االستيراد والتصدير؛ إستشارات تنظيم األعمال؛
المساعدة في إدارة األعمال؛ الخدمات الدعائية ؛ خدمات الدعاية
.واإلعالن
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

07/07/2021

Applicant Name:

pharmalex gmbh
: Germany
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

93093- 11193 amman
Class

35

: تاريخ ايداع الطلب

فارماليكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

61381 46-42 بانشتراسه
فريدريشسدورف المانيا

bahnstrasse 42-46 61381
friedrichsdorf germany

176847

07/07/2021

35

Goods/Services

Advertising, management for others, business
administration; business efficiency expert services;
systemization of information into computer
databases; compilation of information into
computer databases; support and advice in the
context of drug distribution in retail and
wholesale; providing outsourced office functions
services for drug approval, manufacturing,
distribution, security and monitoring; assistance
and consultancy in the context of the retailing and
wholesaling of medicines; consultancy services in
the fields of controlling and managing information
and implementing and managing databases.

الصنف

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

 عمان11193 - 93093

عنوان التبليغ

176847

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الدعاية واإلعالن واإلدارة لآلخرين وتوجيه األعمال؛ خدمات
خبراء كفاية األعمال؛ تنظيم المعلومات في قواعد بيانات
حاسوبية؛ تجميع المعلومات في قواعد بيانات حاسوبية؛ الدعم
والمشورة في سياق توزيع العقاقير بالتجزئة والجملة؛ توفير
خدمات تفعيل النشاط المكتبي المعهدة العتماد وتصنيع وتوزيع
وتأمين ومراقبة العقاقير؛ المساعدة واالستشارات في سياق بيع
األدوية بالتجزئة والجملة؛ خدمات االستشارات في مجاالت
.مراقبة وإدارة المعلومات وتنفيذ وإدارة قواعد البيانات
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: تاريخ ايداع الطلب

zaid emad abed al kawasmi
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

زيد عماد عبد القواسمي
االردن
مؤسسة فردية

:اسم طالب التسجيل

amman - dahyet alameer rashed
- mazzen al ajlony street

 ش مازن-  ضاحية االمير راشد- عمان
العجلوني

08/07/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

08/07/2021

Date of

463- 11831 amman - dahyet
alameer rashed - mazzen al
ajlony street
Class
177043
35

Goods/Services

real estate marketing

________________________________________
Disclaimer : this trade mark does not give owners
the exclusive right to use (aeqary) separately from
the mark

 ضاحية االمير-  عمان11831 -463
 ش مازن العجلوني- راشد
35

الصنف

177043

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تسويق العقارات

_______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق: التنازل
 ) بمعزل عن العالمةaeqary( باستعمال

278

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

18/07/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة المعدات والتجهيزات الفنية/تيسكو

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

االردن
ذ.م.م
المدينة/الشارع عمان/شارع الملكة رانيا
عمارة رقم 156

Techincal equipment and
supplies company/Tesco
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

city/street amman/queen rania
al abdallah

 11181 -2147عمان

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

18/07/2021

Date of

176893

2147- 11181 amman
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تجارة الجملة والتجزئة في األجهزة االلكترونية وأجهزة
البرمجيات وكاميرات المراقبة واألجهزة المخبرية والعلمية

35

35

Class

176893

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Wholesale and retail trade and electronic devices,
computers, surveillance cameras, and laboratory
scientific
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

29/07/2021

اسم طالب التسجيل:

جيكاي جروب ش م ح
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

Geekay Group FZCO
: United Arab Emirates
Foreign Company

المنطقة الحرة في جبل علي ,دبي

Jebel Ali Zone Doubai

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

عدنان احمد للملكية الفكرية
ص.ب 11171 -711165عمان

176821

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المساعدة في إدارة األعمال  ,تأجير آالت التصوير الضوني ,
خدمات اإلعالن عبر البريد المباشر  ,االختزال  ,خدمات إدارة
أعمال فناني عروض األداء االستعراضيين  ,خدمات الوساطة
التجارية المتعلقة بربط المستثمرين المحتملين الخاصين
بالمشاريع التي تحتاج إلى سيولة  ,إنتاج برامج التسوق عبر
الهاتف  ,تحسين محركات البحث للترويج للمبيعات  ,خدمات
التذكير بالمواعيد (وظائف مكتبية)  ,توزيع العينات  ,خدمات
االستفسار عن األعمال  ,االستشارات المتعلقة باستراتيجيات
اتصاالت الدعاية واإلعالن  ,خدمات جدولة المواعيد (وظائف
مكتبية)  ,تقديم االستشارات عن ادارة و تنظيم االعمال  ,خدمات
الدعاية واإلعالن عبر التلفاز  ,خدمات إدارة أعمال الرياضيين ,
تأجير مواد الدعاية واإلعالن  ,خدمات تحسين حجم البيانات
المرسلة والمستلمة من زائري المواقع اإللكترونية  ,خدمات
تحسين حجم البيانات المرسلة والمستلمة من زائري المواقع
اإللكترونية  ,خدمات تحسين حجم البيانات المرسلة والمستلمة
من زائري المواقع اإللكترونية  ,استطالع اآلراء  ,تأجير اآلالت
والمعدات المكتبية  ,نسخ المراسالت (أعمال مكتبية)  ,البحث
عن المعلومات في ملفات الحاسوب لألخرين  ,تحديث واإلبقاء
على البيانات في قواعد بيانات الحاسوب  ,الخدمات اإلعالنية
التي يتم من خاللها الدفع لمالك الموقع اإللكتروني اإلعالني عند
الضغط على اإلعالن  ,خدمات وكاالت المعلومات التجارية ,
خدمات تحسين حجم البيانات المرسلة والمستلمة من زائري
المواقع اإللكترونية  ,تسجيل االتصاالت والبيانات المكتوبة ,
االستشارات المتعلقة باستراتيجيات اتصاالت الدعاية واإلعالن ,

35

29/07/2021

Date of
Applicant Name:

ADNAN AHMED
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box71116511171 Amman
Class
176821
35

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

| business management assistance , rental of
photocopying machines , direct mail advertising ,
shorthand , business management of performing
artists , business intermediary services relating to
the matching of potential private investors with
entrepreneurs needing funding , production of
teleshopping programmes , search engine
optimization for sales promotion , appointment
reminder services office functions , distribution of
Samples , business inquiries , consultancy
regarding advertising communications Strategy ,
appointment scheduling services office functions ,
business management and organization
consultancy , television advertising , || business
management of sports people , publicity material
rental , web site traffic optimisation , web site
traffic optimization , web site traffic optimization ,
opinion Polling , office machines and equipment
rental* , transcription of communications office
functions , data search in computer files for others
, updating and maintenance of data in computer
databases , pay per click advertising , commercial
information agency services , web site traffic
optimisation , registration of written
communications and data , consultancy regarding
advertising communications Strategy ,
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

01/08/2021

Applicant Name:

Sila eMarketing Platform
Company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

01/08/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة منصة سيال للتسويق االلكتروني

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

Amman-King Abdullah ll
str.building 147 4603-11953

عمارة- شارع الملك عبدهللا الثاني-عمان
11953-4603  ص ب147

Amman-King Abdullah ll
str.building 147 4603-11953

عمارة- شارع الملك عبدهللا الثاني-عمان
11953-4603  ص ب147

-

177073

Class

35

35

Goods/Services

Motor Vehicle trading (non-agent) Electronic
commerce services, namely, providing information
about products like parts, equipment, and
accessories related to cars via telecommunication
networks for advertising and sales purposes.
Business and office management activities

الصنف

177073

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تجارة المركبات ذات محركات (غبر وكيل) خدمات التجارة
االلكترونية وهي توفير المعلومات عن منتجات قطع ومعدات
ومستلزمات السيارات عبر شبكات االتصاالت الغراض الدعاية
 أنشطة ادارة االعمال و المكاتب.والمبيعات
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

05/08/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة الحاج محمود جاسم البنية واوالده/
شركة منطقة حره ( اتش ام بي اس)
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

05/08/2021

Date of

& H. Mahmoud J. Al Bunnia
)Sons FZ Co( HMBS
: United Arab Emirates
Foreign Company

Applicant Name:

الحرة-لجبل علي دبي

Jabel ali free zone dubai

عنوان التبليغ

 11185 - 850456عمان

850456- 11185 amman

رقم العالمة التجارية

176744

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات التسويق عبر االنترنت التسويق خدمات االستيراد
والتصدير دعاية واعالن

35

35

Class

176744

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

online marketing marketing import - export
services and advertising
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تاريخ ايداع الطلب :

17/08/2021

اسم طالب التسجيل:

اسامه محمد خضر بلوط

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية

17/08/2021

Date of

osama mohammad
khaderbalot
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

 11953 -420اربد  -البارحة

420- 11953 irbid

 11953 -420اربد  -البارحة
176906

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

(تجارة المكسرات تجارة المواد التموينية تجارة البهارات والبن
والزعتر تجارة الشوكوالته )

420- 11953 irbid
35

35

Class

176906

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

(nuts trade food trade coffee and thyme trade
) chocolate trade
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

22/08/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة ماجستيك لتجارة االلبسة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مساهمة خاصة

22/08/2021

Date of

majestic clothing trading
company
: Jordan
Private Shareholding Company

Applicant Name:

 11953 -420عمان  -تالع العلي

420- 11953 amman

 11953 -420عمان  -تالع العلي
177016

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تجارة الساعات والعطور والنظارات الشمسية وتجارة
االلكسسوارات

420- 11953 amman
35

35

Class

177016

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

trade in watches perfumes sunglasses and
accessories trade

284

تاريخ ايداع الطلب :

05/09/2021

اسم طالب التسجيل:

بالل محمد عيسى حميدات

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية
 11953 -420عمان-مرج الحمام

176758

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات البيع بالتجزئة للمجوهرات والساعات والفضة
,والمجوهرات الذهبية واكسسوارات الهاتف المحمول والحقائب
واألوشحة والمالبس واألحذية ؛ خدمات الدعاية و االعالن،
المتعلقة بالمجوهرات و الساعات و االكسسورات ؛ خدمات البيع
بالتنجزئة عبر اإلنترنت المتعلقة بالمجوهرات ؛ دعاية و
اعالن؛خدمات االستيراد والتصدير ؛ تسويق عبر وسائل
التواصل االجتماعي؛ خدمات تسويق عبر وسائل التو اصل
االجتماعي ،القائمة على العمالء,

billal mohammad issa
hameedat
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

420- 11953 Amman -marj
alhmam

 11953 -420عمان-مرج الحمام
الصنف

05/09/2021

Date of

420- 11953 Amman -marj
alhmam
35

35

Class

176758

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

| Retail services for jewelry, watches,silver,gold
jewelery,mobile accessories | accessories,
bags,scarves,clothes and shoeses ; | advertising
services relating to jewelry,watches | and
accessories; online retail services relating to
| ;jewelry; advertising; import-export services
— social media marketing; online customer-based
social media marketing services.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

26/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة اوتو ستوديو للتسويق االلكتروني
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

26/09/2021

Date of

auto stodio for E marketing
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

 11953 -420عمان  -وادي السير

420- 11953 amman

 11953 -420عمان  -وادي السير
176981

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

التسويق؛ التسويق التجاري؛ التسويق الترويجي؛ توفير مبيعات
ومساحات إعالنية للغير فيما يخص السيارات؛ إعالنات؛ توفير
معلومات تجارية من خالل الموقع اإللكتروني؛ توفير مساحات
إعالنية لترويج البضائع والخدمات من خالل مواقع الكترونيه ؛
التسويق من خالل الهاتف النقال للغير,التسويق من خالل شبكات
الهواتف النقالة

420- 11953 amman
35

35

Class

176981

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Marketing; business marketing; promotional
marketing; providing sales and lease leads for
others in the field of cars; advertising; providing
business information via a website; providing
space on websites for advertising goods and
services: mobile advertising services for others:
advertising via mobile iphone network

286

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

09/11/2021

Applicant N ame:

adel mansour saleem abdalal
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

09/11/2021

: تاريخ ايداع الطلب

عادل منصور سليم عبد العال
االردن
مؤسسة فردية

:اسم طالب التسجيل

 الرمثا- اربد

irbid - al ramtha

خلدا/الشارع عمان/ المدينة11953 - 2919

2919- 11953 city/street
Amman/lkhalda
177085

Class

35

Goods/Services

export and import and advertising including online
advertising 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;

35

الصنف

177085

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 وخدمات الدعاية واالعالن بما في ذلك, استيراد وتصدير
 التسويق عرض البضائع عبر وسائل, اإلعالن عبر اإلنترنت
 بيع األلعاب خدمات البحث,االتصال لغايات البيع بالتجزئة
والطلب المحوسبة عبر اإلنترنت للبضائع المتعلقة ببرامج ألعاب
الكمبيوتر ؛

287

: تاريخ ايداع الطلب

Ahmad saleh ahmad alhamouri
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

احمد صالح احمد الحموري

:اسم طالب التسجيل

7127- 11118 al- butain complex
amman str hai al- butain ir

-  ش عمان-  مجمع البطين11118 -7127
 اربد- حي البطين

7127- 11118 al- butain complex
amman str hai al- butain ir

 ش عمان-  مجمع البطين11118 -7127
 اربد-  حي البطين-

02/12/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

02/12/2021

Date of

176840

Class

35

االردن
مؤسسة فردية

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

176840

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الدعاية و االعالن وادارة وتوجيه األعمال وتفعيل
النشاط المكتبيء معالجة اإلدارة التجارية لترخيص سلع
 وكاالت الدعاية-  الدعاية واالعالن- وخدمات الغير
 معلومات-  تأجير المساحات اإلعالنية- واالعالن
- " ونصائح تجارية للمستهلكين " محل نصح المستهلك
تنظيم االشتراكات في خدمات االتصاالت لصالح الغير
 ادارة أعمال-  المساعدة في إدارة األعمال االدارة التجارية لترخيص سلع- واستشارات تنظيمية
 المساعدة في إدارة األعمال التجارية- وخدمات الغير
 خدمات تجميع البضائع المختلفة معا- أو الصناعية
لمصلحة 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 الني أساسها القهوة وتقديم الطعام
والشراب والكافتيريات وأكشاك بيع القهوة الجاهزة
-  عرض العيينات وتوزبعها-ومقاهي الخدمة الذاتية
 وكاالت- تنظيم المعارض لغايات تجارية أو دعائية
 آرمات الدعاية السماء المحالت- االستيراد والتصدير
 المساعدة فق-واألسواق التجارية والموالت والمعارض
 تنظيم المعارض3 إدارة األعمال التجارية أو الصناعية
 عرض السلع- التجارية للغايات التجارية أو العالنية
(المواد الغذائية) على وسائل االتصاالت لغايات البيع
 المعالجة اإلدارية ألوامر-  الدعاية واالعالن- بالتجزئة
 تنظيم المعارض لألغراض التجارية أو- الشراء
.الدعائية االعالنية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

09/12/2021

Applicant Name:

Yazan & Mohammed Zahran
& Partners Co
: Jordan
Limited Partnership Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

35

Goods/Services

Retail trade in furniture, antiques trade, frames
trade, carpet trade, computers trade, trade in
electrical and electronic games devices, retail trade
in linens, retail trade in shoes and their
accessories, retail trade in bags and butchers, retail
trade in gifts, retail trade in hand tools and
industrial, Retail trade in chandeliers and
silverware, retail trade in household appliances,
retail trade in toys, retail trade in watches, retail
trade in cosmetics, retail trade in chemical
detergents, retail trade in stationery and office
equipment, retail trade in electrical appliances,
retail trade in Ready-made garments, commercial
agencies, trade in electronic devices and
communication equipment and supplies, trade in
gardening supplies, import and export, trade in
cellular devices and its accessories

شركة يزن ومحمد زهران وشركاهم

:اسم طالب التسجيل

 شارع الروضة، عمان11196 -961057
 شارع الروضة، عمان11196 -961057

961057- 11196 Amman, Al
Rawda street
Class

: تاريخ ايداع الطلب

االردن
توصية

961057- 11196 Amman, Al
Rawda street

176736

09/12/2021

35

الصنف

176736

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 تجارة. تجارة البراويز. تجارة التحف.تجارة التجزنه باالثاث
 تجارة اجهزة االلعاب.  تجارة اجهزة الكمبيوتر. السجاد
 تجارة.  تجارة التجزنه في البياضات٠ الكهربائيه وااللكترونيه
 تجارة التجزئنه في الحقائب. التجزنئه في االحذية ولوازمها
 تجارة التجزنه في العدد. والجزادين تجارة التجزنئه في الهدايا
 تجارة التجزنه في الثريات والفضيات٠ اليدويه والصناعيه
 تجارة التجزنه في االلعاب. تجارة التجزنه في االدوات المنزليه
 تجارة التجزنه في مواد التجميل.  تجارة التجزنه في الساعات.
 تجارة التجزئه في.  تجارة التجزنه في المنظفات الكبيماويه٠
 تجارة التجزنه في. االدوات واالجهزه المكتبيه والقرطاسيه
.  تجارة التجزنه في الملبوسات الجاهزه. االدوات الكهربائيه
 تجارة االجهزه االلكترونية ومعدات االتصال. وكاالت تجاريه
 تجارة.  االستيراد والتصدير.  تجارة لوازم الحدائق٠ ولوازمها
االجهزه الخلويه واكسسواراته
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تاريخ ايداع الطلب :

28/04/2021

اسم طالب التسجيل:

المناصير للتمور
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ص.ب 11192 -92320عمان -جبل عمان -
شارع الرئاسة

176975

من اجل البضائع/الخدمات التالية

لتسويق  ,عرض البضائع عبر وسائل االتصال ،لغايات البيع
بالتجزئة  ,تصميم المواد الدعائية ,

Al-Manaseer for dates
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

P.O.Box92320- 11192 Amman -

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Alriasa St.

ص.ب 11192 -92320عمان -جبل عمان -
شارع الرئاسة
الصنف

28/04/2021

Date of

35

P.O.Box92320- 11192 Amman -

Alriasa St.
35

Class

176975

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

, purposes retail for, media communication on
goods of presentation , m design of advertising
materials ,
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

13/01/2022

Applicant Name:

al waed for direct marketing
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

35

Goods/Services

Trade and sale of linens, carpets and curtains trade
and sale of household appliances trade and sale of
antiques and gifts Advertising and Marketing Emarketing Import and Export

الوعد للتسويق المباشر
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

 خلدا- عمان11954 -954288

954288- 11954 amman- khalda
Class

: تاريخ ايداع الطلب

 خلدا- عمان11954 -954288

954288- 11954 amman- khalda

176987

13/01/2022

35

الصنف

176987

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تجارة وبيع البياضات والسجاد والستائر تجارة وبيع االدوات
المنزلية تجارة و بيع التحف والهدايا الدعاية واالعالن والتسويق
التسويق االلكتروني االستيراد والتصدير
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تاريخ ايداع الطلب :

20/01/2022

اسم طالب التسجيل:

مستودع ادوية الرعاية الدوائية
االردن
مؤسسة فردية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

20/01/2022

Date of

Pharma Care Drug Store
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

 11953 -2569عمان،المقابلين  -ش محمد 2569- 11953 Amman,mkablein ,
muhammad al - durra str ,
الدرة
building no 1
 11953 -2569عمان،المقابلين  -ش محمد 2569- 11953 Amman,mkablein
, muhammad al - durra str ,
الدرة
building no 1
Class
الصنف
176905
35
35
176905

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تجارة التجزنة في المستحضرات الصيدالنية واطعمة االطفال
والمرضى والالصقات والضمادات وتجارة االدوية
والمستلزمات الطبية ومواد التجميل ولوازم األطفال والدعاية
واالعالن والتسويق االلكتروني

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

retail pharmaceutical food for babies & patients
plasters drug trading medical supply cosmetic
baby needs pharmacy services
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: تاريخ ايداع الطلب

Abed alhameed abdul kareem
hasan alkhararbeh
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

عبد الحميد عبد الكريم حسن الخراربة

:اسم طالب التسجيل

salt - wadi shuaib - next to
fatima bint muhammad mosque

 بجانب مسجد فاطمة-  وادي شعيب- السلط
بنت محمد

25/01/2022

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

25/01/2022

Date of

االردن
مؤسسة فردية

- wadi shuaib - next
 بجانب-  وادي شعيب-  السلط19173 to fatima bint muhammad
مسجد فاطمة بنت محمد
mosque
Class
الصنف
176747
35
35
176747
- 19173 salt

Goods/Services

public relations services; Cost price analysis, business
valuation, business management consulting services,
business evaluations, business auditing, business efficiency
expert services, business inquiries, business management and
organization consulting, business management assistance,
business management consulting, business organization
consulting, professional business consulting, services
Business consulting for digital transformation, commercial or
industrial management assistance, public relations
communication strategies, organizing exhibitions for
commercial or advertising purposes, temporary business
management, outsourcing corporate administrative
management, personnel management consultancy, preparing
business profitability studies, public relations, for
administrative assistance. In responding to requests for
proposals / administrative assistance in responding to
requests for proposals, administrative services for business
transfer, commercial project management services for
construction projects, commercial research, professional
business consulting, commercial or industrial management
assistance, providing commercial information and advice to
consumers in the selection of products and services, Advice
on advertising communication strategies, advice on
communication strategies Public Relations, Cost Price
Analysis, Opinion Surveys, Personnel Management
Consulting, Price Comparison Services, Psychological
Testing for Personnel Selection, Sponsorship Search,

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات العالقات العامة؛ تحليل أسعار التكلفة تقييم األعمال الخدمات
االستشارية إلدارة األعمال؛ تقييمات األعمال تدقيق األعمال خدمات خبراء
كفاءة األعمال استفسارات العمل استشارات إدارة األعمال والتنظيم المساعدة
في إدارة األعمال استشارات إدارة األعمال استشارات تنظيم األعمال؛
استشارات األعمال المهنية خدمات استشارات األعمال للتحول الرقمي
المساعدة في اإلدارة التجارية أو الصناعية االستشارات بشأن استراتيجيات
االتصال العالقات العامة تنظيم المعارض ألغراض تجارية أو دعائية إدارة
األعمال المؤقتة تعهيد اإلدارة اإلدارية للشركات استشارات إدارة شؤون
الموظفين إعداد دراسات ربحية األعمال العالقات العامة لمساعدة اإلدارية في
المساعدة اإلدارية في االستجابة لطلبات/ االستجابة لطلبات تقديم العطاءات
تقديم العروضء الخدمات اإلدارية لنقل األعمال خدمات إدارة المشاريع
التجارية لمشاريع البناء البحث التجاري استشارات األعمال المهنية المساعدة
في اإلدارة التجارية أو الصناعية تقديم المعلومات والمشورة التجارية
للمستهلكين في اختيار المنتجات والخدمات» استشارات بخصوص
االستشارات بشأن استراتيجيات االتصال.است راتيجيات االتصال اإلعالني
 استشارات إدارة:العالقات العامة» تحليل سعر التكلفة» استطالعات الرأي؛
شؤون الموظفين خدمات مقارنة األسعار االختبارات النفسية الختيار
,الموظفين البحث عن الرعاية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

21/02/2022

Applicant Name:

kamel mohammad hussein
hamed
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

كامل محمد حسين حامد

:اسم طالب التسجيل

 عمان11181 -3477
 عمان11181 -3477

3477- 11181 amman
Class

: تاريخ ايداع الطلب

االردن
مؤسسة فردية

3477- 11181 amman

176820

21/02/2022

35

Goods/Services

business management,commercial management,
business and management consultancy,business
information management,business management
assistance

35

الصنف

176820

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

ادارة، استشارات االعمال و االدارة، ادارة تجارية،ادارة اعمال
المساعدة في ادارة االعمال، المعلومات التجارية
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تاريخ ايداع الطلب :

27/02/2022

اسم طالب التسجيل:

مستودع ادوية اوتار
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

27/02/2022

Date of

Awtar Drug Store Company
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

 11118 -7351عمان

7351- 11118 amman

 11118 -7351عمان
176978

7351- 11118 amman
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات البيع بالتجزئة أو البيع بالجملة للمستحضرات الصيدالنية
والمستحضرات البيطرية والصحية والتزويدات الطبية

35

35

Class

176978

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

retail or wholesale services for pharmaceutical,
veterinary and sanitary preparations and medical
supplies
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Date of

13/01/2021

Applicant Name:

Nationality

KABUSHIKI KAISHA
KOBE SEIKO SHO trading
also as KOBE STEEL, LTD.
: Japan

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

13/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

كابوشيكي كايشا كوب سيكو شو وتتاجر
 ليمتد،ايضا باسم كوب ستيل

:اسم طالب التسجيل

يابان
شركة اجنبية

: جنسية الطالب

2-4, Wakinohama-Kaigandori
،تشوم-2 كايجاندوري- واكينوهاما،2-4
2-chome, Chuo-ku, Kobe-shi,
،651-8585  هيوغو،شي- كوب،كو-تشو
Hyogo 651-8585 Japan
اليابان
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
176776
36
36
176776

Goods/Services

Foreign exchange transactions; foreign exchange brokerage
services; foreign exchange information services; trusteeship
of money, securities, personal property and land; acquisition
and transfer of monetary claims; factoring; trusteeship of
financial futures contracts; liability guarantee and acceptance
of bills of exchange; surety services; safe deposit services;
securities lending; exchanging money; loans [financing] and
discount of bills; financing services; brokerage; brokerage of
commercial property; financial asset management; financial
trading; financial advisory, management and consultancy
services; banking; processing of cash transactions; cash
management services; debt management services; financial
management; asset management services; financial valuation
of intellectual property assets; consultancy relating to the
financial valuation of intellectual property assets; issue and
redemption of tokens of value; collection of payments for
goods and services; trading of overseas market securities
futures; capital investment; agencies for commodity futures
trading; insurance brokerage; real estate brokerage; real
estate services relating to the sale, purchase and leasing of
real estate; real estate management; real estate appraisal;
providing real estate information; art appraisal and providing
information relating thereto; appraisal of second-hand goods;
automobile appraisal; providing information relating to the
appraisal of used automobiles; business credit reporting
services; financial customs brokerage services; charitable
fund raising; rental of cash dispensers or automated-teller
machines.

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 خدمات، خدمات الوساطة في العمالت األجنبية،معامالت الصرف األجنبي
 الوصاية على المال واألوراق المالية والممتلكات،معلومات الصرف األجنبي
، اكتساب (استحواذ) وتحويل المطالبات النقدية،الشخصية واألراضي
 ضمان المسؤولية وقبول، ا لوصاية على العقود المالية اآلجلة،التخصيم
، إقراض األوراق المالية، خدمات اإليداع اآلمن، خدمات الضمان،الكمبياالت
 خدمات، خدمات التمويل، قروض [تمويل] وخصم الفواتير،صرف النقود
، خدمات السمسرة (الوساطة) في العقارات التجارية،)السمسرة (الوساطة
 خدمات االستشارات المالية والخدمات، تداول مالي،إدارة األصول المالية
، معالجة المعامالت النقدية، الخدمات المصرفية،اإلدارية واالستشارية
، خدمات إدارة األصول، ادارة مالية، خدمات إدارة الديون،خدمات إدارة النقد
 االستشارات المتعلقة بالتقييم المالي،التقييم المالي ألصول الملكية الفكرية
 إصدار واسترداد العمالت الرمزية (قطع نقدية،ألصول الملكية الفكرية
 تداول، تحصيل المدفوعات للسلع والخدمات،معدنية رمزية) ذات القيمة
، استثمار رأس المال،العقود اآلجلة لألوراق المالية في األسواق الخارجية
 خدمات، خدمات سمسرة (الوساطة) التأمين،وكاالت تداول السلع اآلجلة
 الخدمات العقارية المتعلقة ببيع وشراء وتأجير،السمسرة (الوساطة) العقارية
 التقييم، تقديم معلومات عن العقارات، تقييم العقارات، إدارة العقار،العقارات
 خدمات تقييم، تقييم البضائع المستعملة،الفني وتقديم المعلومات المتعلقة به
 خدمات، توفير المعلومات المتعلقة بتقييم المركبات المستعملة،المركبات
 جمع األموال، خدمات الوساطة المالية للجمارك،تقارير ائتمان األعمال
. تأجير ماكينات صرف النقود أو ماكينات الصرف اآللي،الخيرية
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Date of

04/04/2021

Applicant Name:

Kayan FZ-LLC
: United Arab Emirates
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

04/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.كيان منطقة حرة – ذ
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

SD2-43, Ground Floor,
 بناء رقم، الطابق األرضي،43-2 اس دي
Building No. 16, Dubai, United
 اإلمارات العربية المتحدة، دبي،16
Arab Emirates.
Taha Intellectual property
4692 -11821ب.طه للملكية الفكرية ص
P.O.Box11821- 4692 Sweifieh,
307  مكتب رقم، مجمع البينة،الصويفية
Al Bayyenh Complex, Office
No.307
Class
الصنف
176993
36
36
176993

Goods/Services

Financial, monetary and banking services;
Insurance services; Real estate affairs; Automated
payment; Payment transaction card services;
Remote payment services; Electronic commerce
payment services; Credit card payment services;
Conducting cashless payment transactions; Ewallet payment services; Processing of electronic
payments; Issuing of payment gift cards; Issuing
of payment gift vouchers; Processing payments for
the purchase of goods and services via an
electronic communications network; Issuing
electronic payment cards in connection with bonus
and reward schemes; Electronic processing of
payments via a global computer network; Payment
services provided via wireless telecommunications
apparatus and devices; Processing of payments in
relation to charge cards; Issuing tokens of value in
the nature of gift vouchers; Issuing gift certificates
which may then be redeemed for goods or
services; Electronic credit card transactions;
Financial transactions via blockchain; Issue of
tokens of value.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الخدمات المالية والنقدية والمصرفية؛ التأمين؛ الشؤون العقارية؛
الدفع اآللي؛ معامالت بطاقات االئتمان اإللكترونية؛ خدمات
الدفع عن بعد؛ خدمات الدفع للتجارة اإللكترونية؛ خدمات الدفع
بواسطة بطاقات االئتمان؛ إجراء معامالت الدفع غير النقدية؛
خدمات دفع المحفظة اإللكترونية؛ معالجة عمليات الدفع
اإللكترونية؛ إصدار بطاقات دفع في شكل هدايا؛ إصدار قسائم
دفع في شكل هدايا؛ معالجة دفعات شراء البضائع و الخدمات
عن طريق شبكات إتصاالت إلكترونية؛ إصدار بطاقات الدفع
اإللكترونية مع نظام عالوة و مكافئة؛ المعالجة اإللكترونية
للمدفوعات عبر شبكة الحاسوب العالمية؛ خدمات الدفع مزودة
من قبل أجهزة و أنظمة اإلتصال الالسلكية؛ معالجة المدفوعات
المتعلقة ببطاقات الشحن؛ إصدار رموز ذات قيمة في طبيعة
قسائم الهدايا؛ إصدار شهادات الهدايا التي يمكن استبدالها بعد
ذلك مقابل سل ع أو خدمات؛ المعامالت المالية عبر بلوكتشاين؛
.اصدار بطاقات شراء ذات قيمة
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تاريخ ايداع الطلب :

05/10/2021

اسم طالب التسجيل:

البنك العربي االسالمي الدولي .

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مساهمة عامة
عمان  ،شارع وصفي التل

Islamic International Arab
Bank .
: Jordan
Public Shareholding Company

Applicant Name:

Amman ,Wasfi Al Tal Street

ص.ب 11190 -925802عمان الجاردنز -
شارع وصفي التل
177051

05/10/2021

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تقديم خدمات مالية ومصرفية الكترونية تقديم خدمة الدفع
االلكتروني

P.O.Box925802- 11190 amman -

Wasfi al tal str
36

36

Class

177051

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

financial and banking services electronic payment
services
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تاريخ ايداع الطلب :

05/10/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة البنك العربي االسالمي الدولي م.ع.م

جنسية الطالب :

االردن
مساهمة عامة

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

عمان،الجاردنز -شارع وصفي التل

177053

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تقديم خدمات مالية ومصرفية الكترونية تقديم خدمة الدفع
االلكتروني

ISLAMIC
INTERNATIONAL ARAB
BANK
: Jordan
Public Shareholding Company

Applicant Name:

AMMAN, Wasfi ALtal str

ص.ب 11190 -925802عمان الجاردنز -
شارع وصفي التل
الصنف

05/10/2021

Date of

P.O.Box925802- 11190 amman -

Wasfi al tal str
36

36

Class

177053

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

financial and banking services electronic payment
services
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تاريخ ايداع الطلب :

05/10/2021

اسم طالب التسجيل:

البنك العربي االسالمي الدولي .

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مساهمة عامة
عمان  ،شارع وصفي التل

Islamic International Arab
Bank .
: Jordan
Public Shareholding Company

Applicant Name:

Amman ,Wasfi Al Tal Street

ص.ب 11190 -925802عمان الجاردنز -
شارع وصفي التل
177055

05/10/2021

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تقديم خدمات مالية ومصرفية الكترونية تقديم خدمة الدفع
االلكتروني

P.O.Box925802- 11190 amman -

Wasfi al tal str
36

36

Class

177055

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

financial and banking services electronic payment
services
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

05/10/2021

اسم طالب التسجيل:

البنك العربي االسالمي الدولي .

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مساهمة عامة
عمان  ،شارع وصفي التل

Islamic International Arab
Bank .
: Jordan
Public Shareholding Company

Applicant Name:

Amman ,Wasfi Al Tal Street

ص.ب 11190 -925802عمان الجاردنز -
شارع وصفي التل
177050

05/10/2021

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تقديم خدمات مالية ومصرفية الكترونية تقديم خدمة الدفع
االلكتروني

P.O.Box925802- 11190 amman -

Wasfi al tal str
36

36

Class

177050

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

financial and banking services electronic payment
services
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تاريخ ايداع الطلب :

10/08/2021

اسم طالب التسجيل:

العقول الفائقه الستثمارات التجاره

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

10/08/2021

Date of

super minds investment
business
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

 162 -11822عمان

11822- 162 amman

 162 -11822عمان
176953

11822- 162 amman
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تأجير الشقق السكنية  ,تأجير العقارات  ,خدمات استثمار رؤوس
اموال  ,اإلقراض مقابل رهن  ,استثمار األموال

36

36

Class

176953

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

rental of apartments , rental of real estate , capital
investment , pawnbrokerage , investment of funds
,
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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

اعالن الجريدة الرسمية

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
176799
37
37
176799

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 : 02271/2021
Claim Date : 2021-02-12

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

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
02271/2021 : رقم االدعاء
12-02-2021 : تاريخ االدعاء
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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
176789
37
37
176789

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

PATEK PHILIPPE
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 : 02266/2021
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

_______________________________________ا
CH : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
02266/2021 : رقم االدعاء
12-02-2021 : تاريخ االدعاء
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Date of

08/03/2021

Applicant Name:

Vantage Data Centers
Management Company, LLC
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

08/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

 ال ال،فانتاج داتا سنترز مانجمنت كومباني
سي
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

2820 Northwestern Pkwy,
، سانتا كالرا، نورثويستيرن بكوي2820
Santa Clara, California 95051,
 الواليات المتحدة،95051 كاليفورنيا
United States of America
األمريكية
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
176943
37
37
176943

Goods/Services

Real estate development services, namely,
planning and developing a layout for the
construction and operation of data center
buildings; real estate development services in the
field of data centers; real estate site selection,
namely, selection of sites and facilities for data
centers to operate.

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give the owners the exclusive right to use
the word (DATA CENTERS) if used 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

خدمات التطوير العقاري وبالتحديد تخطيط وتطوير مخطط لبناء
 خدمات التطوير العقاري في،وتشغيل مباني مركز البيانات
 اختيار موقع العقارات وبالتحديد اختيار،مجال مراكز البيانات
.المواقع والتسهيالت لتشغيل مراكز البيانات

______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق: _التنازل
) إذا وردتDATA CENTERS( المطلق باستعمال الكلمة
.بمعزل عن العالمة
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Date of

08/03/2021

Applicant Name:

Vantage Data Centers
Management Company, LLC
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

08/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

 ال ال،فانتاج داتا سنترز مانجمنت كومباني
سي
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

2820 Northwestern Pkwy,
، سانتا كالرا، نورثويستيرن بكوي2820
Santa Clara, California 95051,
 الواليات المتحدة،95051 كاليفورنيا
United States of America
األمريكية
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
176942
37
37
176942

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

VANTAGE DATA CENTERS
Goods/Services

Real estate development services, namely,
planning and developing a layout for the
construction and operation of data center
buildings; real estate development services in the
field of data centers; real estate site selection,
namely, selection of sites and facilities for data
centers to operate.

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give the owners the exclusive right to use
the word (DATA CENTERS) if used separately
from the Mark.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات التطوير العقاري وبالتحديد تخطيط وتطوير مخطط لبناء
 خدمات التطوير العقاري في،وتشغيل مباني مركز البيانات
 اختيار موقع العقارات وبالتحديد اختيار،مجال مراكز البيانات
.المواقع والتسهيالت لتشغيل مراكز البيانات

______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق: _التنازل
) إذا وردتDATA CENTERS( المطلق باستعمال الكلمة
.بمعزل عن العالمة
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: تاريخ ايداع الطلب

Iron Mountain Incorporated
: United States
FOUNDATION

آيرون ماونتين إنكوربوريتد
امريكا
مؤسسة

:اسم طالب التسجيل

One Federal Street, Boston,
Massachusetts 02110, U.S.A.

 ماساتشوستس، بوسطن،ون فيدرال ستريت
 الواليات المتحدة األمريكية،02110

17/03/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

17/03/2021

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
176779
37
37
176779

Goods/Services

Providing audio and moving image digitization
and preservation services, namely, film scanning
and preservation, tape-baking, moisture removal,
distilled-water cleaning, heat application, digital
transfer services for transferring obsolete and
deteriorating audio, video, and motion picture film
media to multi-media digital formats for the
purpose of recovery, restoration, preservation,
conservation, and reference; technical support
services, namely, troubleshooting in the nature of
the repair of computer hardware.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90/192,175
Claim Date : 2020-09-18

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تقديم خدمات التحويل الرقمي للصوت والصور المتحركة وحفظ
 تطبيق الحرارة على أشرطة، أي مسح وحفظ األفالم،البيانات
 تطبيق، تنظيف بمياه مقطرة، إزالة الرطوبة،التسجيل لعالجها
 فيديو، خدمات تحويل رقمي لتحويل وسائط صوتية،الحرارة
وأفالم صور متحركة قديمة إلى صيغ رقمية متعددة الوسائط
 أي،ألغراض اإلصالح والحفظ والمرجعية؛ خدمات دعم تقني
التوصل إ لى المشكالت وتقديم حلول لها في صورة إصالح
.هاردوير الكمبيوتر

_______________________________________
US : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
90/192,175 : رقم االدعاء
18-09-2020 : تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

13/04/2021

اسم طالب التسجيل:

غريت وول موتور كومباني ليمتد

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الصين
شركة اجنبية

13/04/2021

Great Wall Motor Company
Limited

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Applicant Name:
Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
2266 CHAOYANG

SOUTH
 2266شاويانغ ساوث ستريت ،باودينغ،
STREET, BAODING, HEBEI
هيبيي  ،071000الصين
071000, 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
177001
37
37
177001

محطات خدمة المركبات [إعادة التزويد بالوقود والصيانة]؛
صيانة وإصالح السيارات؛ صيانة المركبات؛ معالجة مضادة
للصدأ للمركبات؛ خدمات إصالح أعطال السيارات؛ تشحيم
المركبات؛ تنظيف المركبات؛ غسيل السيارات؛ تلميع المركبات؛
الصقل بالورنيش؛ تركيب وصيانة وإصالح اآلالت؛ التجهيز
للوقاية من الصدأ؛ إعادة تلبيس اإلطارات [إطارات]؛ إصالح
اإلطارات المطاطية؛ موازنة اإلطارات.

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Vehicle service stations [refuelling and
maintenance]; Motor vehicle maintenance and
repair; vehicle maintenance; anti-rust treatment for
;vehicles; vehicle breakdown repair services
vehicle lubrication; vehicle cleaning; vehicle
washing; vehicle polishing; varnishing; Machinery
;installation, maintenance and repair; Rustproofing
Retreading of tires; Repair of rubber tires; tire
balancing.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

05/07/2021

اسم طالب التسجيل:

مؤمن احمد عبد الرحمن الرتيمة

جنسية الطالب :

االردن
مؤسسة فردية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

05/07/2021

Date of

Moamen Ahmed Abdel
Rahman Al-Rahman AlRatima
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

 11194 -940064عمان-الشميساني

940064- 11194
amman/shmeisani

 11194 -940064عمان-الشميساني
176749

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات التنظيف وغسيل السيارات خدمات التنظيف خدمات
اعمال الصيانة المنزلية

940064- 11194
amman/shmeisani
37

37

Class

مؤسسة فردية

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Cleaning and wash services Cleaning servives
Home maintenance services

309

: تاريخ ايداع الطلب

Iron Mountain Incorporated
: United States
Foreign Company

آيرون ماونتين إنكوربوريتد
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

One Federal Street, Boston,
Massachusetts 02110, U.S.A.

 ماساتشوستس، بوسطن،ون فيدرال ستريت
 الواليات المتحدة األمريكية،02110

17/03/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

17/03/2021

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
176780
38
38
176780

Goods/Services

Facsimile retrieval services for business and other
records; relocation of documents in the nature of
electronic transmission of data and documents,
namely, business records and other records, via
computer terminals; providing secure email
services, namely, providing electronic
transmission of secure email.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90/192,175
Claim Date : 2020-09-18

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات الفاكس لألعمال وسجالت أخرى؛ نقل الوثائق في
صورة نقل إلكتروني للبيانات والوثائق أي سجالت األعمال
وسجالت أخرى عبر طرفيات الكمبيوتر؛ توفير خدمات البريد
 أي تقديم إمكانية اإلرسال اإللكتروني لبريد،اإللكتروني اآلمنة
.إلكتروني آمن
______________________________________
US : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
90/192,175 : رقم االدعاء
18-09-2020 : تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

30/05/2021

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

177063

الصنف

38

30/05/2021

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
177063
38

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

APPLE FIND MY
من اجل البضائع/الخدمات التالية

االتصاالت السلكية والالسلكية؛ بث ونقل وتدفق الصوت والبيانات والصور
والموسيقى والمحتويات ا لسمعية ومحتويات الفيديو وذات الوسائط المتعددة
والتلفزيون والراديو بواسطة شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية وشبكات
الحاسوب واالنترنت واألقمار الصناعية والراديو وشبكات االتصاالت
الالسلكية والتلفزيون والكوابل؛ خدمات البث والنقل والتدفق الخاصة
باالشتراك والدفع عند المشاهدة بواسطة شبكات االتصاالت السلكية
والالسلكية وشبكات الحاسوب واالنترنت واألقمار الصناعية والراديو
وشبكات االتصاالت الالسلكية والتلفزيون والكوابل؛ خدمات نقل محتويات
الفيديو عند الطلب؛ مطابقة هوية المستخدمين لنقل الموسيقى والصوت
والفيديو والوسائط المتعددة بواسطة شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية
وشبكات الحاسوب واالنترنت واألقمار الصناعية والراديو وشبكات
االتصاالت الالسلكية والتلفزيون والكوابل؛ خدمات الهاتف والبريد
االلكتروني والمراسلة االلكترونية والنقل االلكتروني للبيانات والمؤتمرات
السمعية والمؤتمرات المرئية؛ توفير الدخول الى شبكات االتصاالت السلكية
والالسلكية وشبكات الحاسوب واالنترنت واالتصاالت عبر األقمار الصناعية
وشبكات االتصاالت الالسلكية والكوابل؛ توفير الدخول الى المواقع
االلكترونية وقواعد البيانات ولوحات النشرات االلكترونية والمنتديات
المباشرة (ان-الين) والفهارس والموسيقى وبرامج الفيديو والبرامج السمعية؛
االتصاالت بواسطة الحاسوب؛ خدمات تقديم المعلومات والمشورة
واالستشارات المتعلقة بكل ما سبق ذكره.

______________________________________
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءJM :
رقم االدعاء 82296 :
تاريخ االدعاء 23-12-2020 :

Goods/Services

Telecommunications; broadcasting, transmission, and
streaming of voice, data, images, music, audio, video,
multimedia, television, and radio by means of
telecommunications networks, computer networks, the
Internet, satellite, radio, wireless communications networks,
television, and cable; subscription and pay-per-view
broadcasting, transmission, and streaming services by means
of telecommunications networks, computer networks, the
Internet, satellite, radio, wireless communications networks,
television, and cable; video-on-demand transmission
services; matching users for the transfer of music, audio,
video, and multimedia by means of telecommunications
networks, computer networks, the Internet, satellite, radio,
;wireless communications networks, television, and cable
telephone, electronic mail, electronic messaging, electronic
data transmission, audioconferencing, and videoconferencing
services; providing access to telecommunications networks,
computer networks, the Internet, satellite communications,
wireless communications networks, and cable; providing
access to websites, databases, electronic bulletin boards, online forums, directories, music, and video and audio
programs; communication by computer; information,
advisory and consultancy services relating to all the
aforesaid.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : JM
Claim No : 82296
Claim Date : 2020-12-23
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

07/06/2021

Applicant N ame:

Al-Mouakha for Logistic
Services and
Telecommunications
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

07/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة المؤاخاة للخدمات الوجستية
واالتصاالت

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

Amman, Mecca Street Jordan

 شارع مكة االردن،عمان

940821- 11194 amman

 عمان11194 - 940821

عنوان التبليغ

176991

رقم العالمة التجارية

176991

Class

38

38

Goods/Services

INDICATION OF SERVICES INDICATION OF SERVICES
Broadcasting (Cable television-) Cellular telephone
communication Chatrooms (Providing internet-) Communication
by computer terminals Communications by fiber [fiber] optic
networks Communications by telegrams Communications by
telephones Computer aided transmission of messages Computer
terminals (Communications by-) Electronic bulletin board services
[telecommunications services] Electronic mail Facsimile
transmission Greeting cards online (Transmission of-) Information
about telecomunication Mail (Electronic-) Message sending News
agencies Paging services (radio, telephone or other means of
electronic communications) Providing access to databases
Providing Telecommunication channels for teleshopping services
Providing telecommunications connection to a global computer
network Providing user access to global computer network Rental
for access time to global computer networks Rental of facsimile
apparatus Rental of message sending apparatus Rental of modems
Rental of telecommunication equipment Rental of telephones
Satellite transmission Sending apparatus (Rental of message-)
Telecommunication channels (Providing-) for teleshopping
services Telecommunication (Information about-)
Telecommunication routing and junction services
Teleconferencing services Telegrams (Communications by-)
Telegrams (Transmission of-) Telegraph services Telephone
(Communications by-) Telephone services Teleshopping services
(Providing telecommunication channels for-) Television
broadcasting Telex services Transmission (Facsimile-)
Transmission of digital files Transmission of greeting cards online
Transmission of message and inages (Computer aided-)
Transmission of telegrams Voice mail services Wire service
Wireless broadcasting

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الخدمات تأجير زمن الوصول الى شبكات الكمبيوتر العالمية البث
بالتلفزيون الكبلي اإلتصال بالتلفون الخلوي توفير غرف الدردشة
عبر اإلنترنت اإلتصال عبر الطرفيات الحاسوبية اإلتصال عبر
شب كات األلياف البصرية اإلتصال بالتلغراف اإلتصال بالتلفونات نقل
الرسائل والصور عبر الكمبيوتر اإلتصال عبر الطرفيات الحاسوبية
خدمات لوحات النشرات اإللكترونية (خدمات إتصاالت) البريد
اإللكتروني إرسال الفاكسات إرسال بطاقات المعايدة عبر اإلنترنت
معلومات حول اإلتصاالت البريد اإللكتروني إرسال الرسائل وكاالت
األنباء خدمات النداء اآللي (عبر الراديو أو التلفون أو وسائل
اإلتصال اإللكترونية األخرى) توفير الوصول الى قواعد البيانات
توفير قنوات اتصال لخدمات التسويق عن بعد تقديم اإلتصاالت عبر
اإلرتباط بالشبكة العالمية للكمبيوتر توفير إمكانية توصيل المستخدم
بشبكات كمبيوتر عالمية تأجير زمن اوصول الى شبكات الكمبيوتر
العالمية تأجير أجهزة الفاكس تأجير أجهزة إرسال الرسائل تأجير
أجهزة المودم تأجير معدات اإلتصال تأجير التلفونات البث أو
اإلرسال عبر األقمار الصناعية تأجير أجهزة إرسال الرسائل توفير
قنوات اتصال لخدمات التسوق عن بعد توفير معلومات حول
اإلتصاالت خدمات توجيه وتوصيل اإلتصاالت عن بعد خدمات عقد
المؤتمؤات عن بعد اإلتصال بالتلغراف نقل التلغراف خدمات
التلغراف اإلتصال بالتلفونات خدمات التلفونات توفير قنوات اتصال
لخدمات التسوق عن بعد البث بالتلفزيون خدمات التلكس إرسال
الفاكسات إرسال الملفات الرقمية إرسال بطاقات المعايدة عبر
اإلنترنت نقل الرسائل والصور الكمبيوتر إرسال التلغراف خدمات
البريد الصوتي خدمات سلكية البث الالسلكي
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

22/08/2021

Applicant Name:

bader hasan mohammad abed
al jawad
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

39

Goods/Services

بدر حسن محمد عبد الجواد

:اسم طالب التسجيل

 عرجان-  عمان11196 -963630
 عرجان-  عمان11196 -963630

963630- 11196 amman
Class

: تاريخ ايدا ع الطلب

االردن
مؤسسة فردية

963630- 11196 amman

176979

22/08/2021

39

الصنف

176979

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Operating of Travel Tours Transport services for
sightseeing tours Travel tour guide services Travel
tour reservation services Arranging of sightseeing
travel tours Consultancy for travel

تسيير جوالت السفر خدمات النقل السياحي خدمات حجز الدليل
السياحى خدمات الحجز السياحى تنظيم الجوالت السياحية
استشارات سباحية

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

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

Date of

27/02/2022

Applicant Name:

Layan General Supplies
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

27/02/2022

: تاريخ ايداع الطلب

الليان للتوريدات العامه
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

831379- 11183 Al Yadoudeh Madaba St

 اليادودة ش مادبا- عمان11183 -831379

831379- 11183 Al Yadoudeh Madaba St

 اليادودة ش- عمان11183 -831379
مادبا

177061

Class

39

Goods/Services

Delivery services; storage services; packaging and
packing services; loading, packing, storage and
transportation of cargo.

39

الصنف

177061

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات توصيل؛ خدمات التخزين خدمات تعبنة و تغليف
.البضائع تحميل البضائع وتعبنتها وتخزينها ونقلها

314

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

04/03/2021

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

04/03/2021

: 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
176782
40
40
176782

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

FLAMME
Goods/Services

Jewellery making services, namely, setting of
precious stones.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

.خدمات صناعة المجوهرات وبالتحديد ترصيع األحجار الكريمة

315

: تاريخ ايداع الطلب

Iron Mountain Incorporated
: United States
FOUNDATION

آيرون ماونتين إنكوربوريتد
امريكا
مؤسسة

:اسم طالب التسجيل

One Federal Street, Boston,
Massachusetts 02110, U.S.A.

 ماساتشوستس، بوسطن،ون فيدرال ستريت
 الواليات المتحدة األمريكية،02110

17/03/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

17/03/2021

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
176927
40
40
176927

Goods/Services

Consulting services relating to the destruction and shredding
of documents and paper records; Destruction and shredding
of documents, business records, vital records, computer data
disks, tapes, flash drives or optical drives, computer media
disks, tapes, flash drives of optical drives, audiotapes, films,
master recording disks, tapes, flash drives or optical drives,
medical records, X-ray films, and archival materials and
paper records; Document and computer media preservation
services, namely, treatment of materials in the nature of
paper documents and plastic computer media disks by means
of archivally-sound storage containers, climate-controlled
environments, proper application of metadata in order to
track information on media, tape-baking, moisture removal,
distilled-water cleaning, heat application for preservation
purposes; destruction of products, namely, of business
records, vital records, computer data disks, tapes, flash
drives or optical drives, computer hardware, medical records,
films, master recording disks, tapes, flash drives or optical
drives, and archival materials and records; document and
paper record shredding services; destruction and shredding
services for business records, vital records, computer data
disks, tapes, flash drives or optical drives, medical records,
films, master recording disks, tapes, flash drives or optical
drives, and archival materials and paper records.
________________________________________Priority
claim: Claim Country : US
Claim No : 90/192,175
Claim Date : 2020-09-18

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات استشارية متعلقة بتد مير وتقطيع الوثائق والسجالت الورقية؛ تدمير
 وأقراص بيانات، والسجالت الرئيسية،وتقطيع الوثائق وسجالت األعمال
، أقراص وميضية أو أقراص تخزين ضوئية، أشرطة التخزين، الكمبيوتر
 أقراص وميضية أو أقراص،  أشرطة،أقراص تخزين وسائط الكمبيوتر
،  أشرطة، أقراص تسجيل رئيسية، أفالم، أشرطة صوتية،تخزين ضوئية
 أفالم تصوير، سجالت طبية،أقراص وميضية أو أقراص تخزين ضوئية
بأشعة إكس ومواد وسجالت األرشيف وسجالت ورقية؛ خدمات حفظ الوثائق
 أي معالجة المواد المتمثلة في،ووسائط التخزين على وسائط الكمبيوتر
الوثائق الورقية وأقراص وسائط تخزين بالستيكية بواسطة صناديق تخزين
 االستخدام المالئم، أوساط يتم التحكم في المحيط الخاص بها،أرشيفي آمن
 تطبيق الحرارة على أشرطة،للبيانات الوصفية لتتبع المعلومات على الوسائط
 تطبيق الحرارة ألغراض، التنظيف بالمياه المقطرة، إزالة الرطوبة،التخزين
، والسجالت الرئيسية،الحفظ؛ التخلص من ال منتجات أي سجالت األعمال
 أقراص وميضية أو أقراص تخزين، واألشرطة، وأقراص بيانات الكمبيوتر
، أقراص تسجيل رئيسية، أفالم، سجالت طبية، هاردوير الكمبيوتر،ضوئية
 ومواد األرشيف والسجالت؛، أقراص وميضية أو أقراص ضوئية،أشرطة
خدمات تقطيع الوثائق والسجالت الورقية؛ خدمات التخلص من وتقطيع
،  وأقراص بيانات الكمبيوتر، والسجالت الرئيسية،سجالت األعمال
، وسجالت طبية، وأقراص وميضية أو أقراص تخزين ضوئية،واألشرطة
 أقراص وميضية أو أقراص، أشرطة، وأقراص تسجيل رئيسية،واألفالم
. ومواد األرشيف والسجالت الورقية،ضوئية

_______________________________________االدعاء بحق
US : بلد االدعاء:االولوية
90/192,175 : رقم االدعاء
18-09-2020 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

16/11/2021

Applicant Name:

al-meelad poultry co .for
agricultural investments
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

16/11/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة الميالد للدواجن واالستثمارات
الزراعية
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

 عمان11181 -29

29- 11181 amman

 عمان11181 -29

29- 11181 amman
176732

Class

40

Goods/Services

poultry slaughter - animal slaughter services

40

الصنف

176732

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 خدمات ذبح الحيوانات- ذبح الدواجن
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

12/02/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة عبد الناصر شاهين وولده

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
تضامن
عمان زهران سنتر 11118-5713 2

176983

من اجل البضائع/الخدمات التالية

ادراه وتجهيز الحفالت والمؤتمرات والمناسبات

Abed Al Naser Shahin & His
son Co
: Jordan
General Partnership Company

Applicant Name:

Amman -zahran center 2 571311118

ص.ب 11118 -1726عمان -جبل عمان
/47ش الحسين بن علي
الصنف

12/02/2020

Date of

P.O.Box1726- 11118 Jabal

سفق amman amman 47
41

41

Class

176983

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Managment and preparation of parties conferences
and events
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

14/10/2020

Applicant Name:

Abdallah Mousa Jamil adwan
: Jordan
FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

14/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

عبد هللا موسى جميل عدوان
االردن
مؤسسة

:اسم طالب التسجيل

630193- 11163 Amman, Khaled
Bin Al-Waleed Str.

 شارع خالد بن، عمان11163 -630193
الوليد

630193- 11163 Amman,
Khaled Bin Al-Waleed Str.

 شارع خالد بن، عمان11163 -630193
الوليد

176839

Class

41

Goods/Services

41

الصنف

176839

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

arranging and conducting of seminars , arranging
and conducting of symposiums , arranging and
conducting of workshops training , sign language
interpretation , language interpreter services ,
translation , rental of audio equipment , arranging
and conducting of colloquiums , arranging and
conducting of conferences , arranging and
conducting of congresses ,

 خدمات ترتيب وتنظيم, خدمات ترتيب وتنظيم الحلقات الدراسية
 تفسير,  خدمات ترتيب وعقد ورشات العمل تدريب, الندوات
 تأجير,  خدمات الترجمة,  خدمات ترجمة اللغات, لغة اإلشارة
,  خدمات تنظيم وعقد الندوات, معدات إرسال وإستقبال الصوت
 خدمات ترتيب وتنظيم, خدمات ترتيب وتنظيم المؤتمرات
, االجتماعات

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

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

Date of

10/02/2021

Applicant Name:

Jordanian Masarat for
developing and enhancing
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

10/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

مسارات االردنية للتنمية والتطوير

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
 عمان111001 -65423

65423- 111001 amamn

 عمان111001 -65423

65423- 111001 amamn
177076

Class

41

Goods/Services

Training; business training; coaching [training];
providing training; training services; consultancy
relating to training and further training; training
and further training for personnel development;
conducting workshops [training]; life coaching
[training]; organisation of business training for
youth and women advanced training services .

41

الصنف

177076

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

التدريب؛ تدريب على األعمال التجارية تدريب [تدريب]؛ توفير
التدريب ؛ خدمات التدريب؛ االستشارات المتعلقة بالتدريب
والتدريب اإلضافي ؛ التدريب لتطوير الموظفين ؛ إجراء ورش
عمل [تدريب]؛ التوجيه وتدريب [تدريب]؛ تنظيم التدريب على
األعمال للشباب والنساء وخدمات تدريبية مطورة
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: تاريخ ايداع الطلب

pixi software company
: Jordan
Limited Liability Company

بيكسي للبرمجيات
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

P.O.Box6739- 11118 amman

 شارع عبد-  عمان11118 -6739ب.ص
الحميد شومان

07/03/2021

Applicant Name:
Nationality

اعالن الجريدة الرسمية

07/03/2021

Date of

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

/abdel hameed shoman
Applicant for
Correspondence
Trademark

 شارع عبد-  عمان11118 -6739ب.ص
الحميد شومان

P.O.Box6739- 11118 amman

/abdel hameed shoman str
176891

Class

41

Goods/Services

presentation of variety shows, music composition
services, game services provided on-line from a
computer network, providing on-line music, not
downloadable, dubbing, microfilming, recording
studio services, videotaping, disc jockey services,
production of shows, providing on-line videos, not
downloadable, entertainment services, videotape
editing, television entertainment, film production,
other than advertising films, publication of texts,
other than publicity texts, entertainment services,
writing of texts*, karaoke services, movie studio
services, videotape editing, religious education,
providing television programmes, not
downloadable, via video-on-demand transmission
services, rental of motion pictures, production of
music, videotaping, production of radio and
television programmes

41

الصنف

176891

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 خدمات, خدمات التأليف الموسيقي,عرض برامج المنوعات
, األلعاب المقدمة إلكترونيا عبر اإلنترنت من شبكات الحاسوب
, غير القابلة للتحميل،توفير الموسيقى إلكترونيا عبر اإلنترنت
, خدمات استديوهات التسجيل, التصوير بالميكروفلم,الدبلجة
,  إنتاج العروض, خدمات مقدم األغاني,تسجيل أشرطة الفيديو
 خدمات, غير القابلة للتحميل،توفير مقاطع الفيديو على اإلنترنت
 خدمات انتاج, الترفيه التلفزيون, إعداد أشرطة الفيديو, الترفيه
 عدا، خدمات نشر النصوص, عدا عن األفالم اإلعالنية،االفالم
, * كتابة النصوص,  خدمات الترفيه,عن النصوص الدعائية
 إعداد, خدمات استوديوهات األفالم,خدمات الغناء مع الموسيقى
 توفير برامج التلفاز غير القابلة, التعليم الديني,أشرطة الفيديو
 تأجير,للتحميل من خالل خدمات إرسال الفيديو حسب الطلب
, تسجيل أشرطة الفيديو, إنتاج الموسيقى,الصور المتحركة
خدمات إنتاج برامج الراديو والتلفزيون
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: تاريخ ايداع الطلب

pixi software company
: Jordan
Limited Liability Company

بيكسي للبرمجيات
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

P.O.Box6739- 11118 amman

 شارع عبد-  عمان11118 -6739ب.ص
الحميد شومان

07/03/2021

Applicant Name:
Nationality

اعالن الجريدة الرسمية

07/03/2021

Date of

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

/abdel hameed shoman
Applicant for
Correspondence
Trademark

 شارع عبد-  عمان11118 -6739ب.ص
الحميد شومان

P.O.Box6739- 11118 amman

/abdel hameed shoman
176890

Class

41

Goods/Services

providing on-line music, not downloadable,
presentation of variety shows, videotape editing,
music composition services, game services
provided on-line from a computer network,
dubbing, writing of texts*, movie studio services,
microfilming, providing on-line music, not
downloadable, videotape editing, providing
television programmes, not downloadable, via
video-on-demand transmission services,
videotaping, entertainment services, recording
studio services, production of music, production of
shows, publication of texts, other than publicity
texts, television entertainment, providing on-line
videos, not downloadable, recording studio
services, religious education, rental of motion
pictures, videotaping, film production, other than
advertising films, karaoke services, karaoke
services, disc jockey services, screenplay writing,
production of radio and television programmes

41

الصنف

176890

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

, غير القابلة للتحميل،توفير الموسيقى إلكترونيا عبر اإلنترنت
 خدمات التأليف, إعداد أشرطة الفيديو,عرض برامج المنوعات
 خدمات األلعاب المقدمة إلكترونيا عبر اإلنترنت من,الموسيقي
 خدمات, * كتابة النصوص, الدبلجة, شبكات الحاسوب
 توفير الموسيقى, التصوير بالميكروفلم,استوديوهات األفالم
 إعداد أشرطة, غير القابلة للتحميل،إلكترونيا عبر اإلنترنت
 توفير برامج التلفاز غير القابلة للتحميل من خالل,الفيديو
, تسجيل أشرطة الفيديو,خدمات إرسال الفيديو حسب الطلب
, إنتاج الموسيقى, خدمات استديوهات التسجيل, خدمات الترفيه
 عدا عن النصوص، خدمات نشر النصوص, إنتاج العروض
، توفير مقاطع الفيديو على اإلنترنت, الترفيه التلفزيون,الدعائية
, التعليم الديني, خدمات استديوهات التسجيل,غير القابلة للتحميل
 خدمات انتاج, تسجيل أشرطة الفيديو,تأجير الصور المتحركة
, خدمات الغناء مع الموسيقى, عدا عن األفالم اإلعالنية،االفالم
 كتابة, خدمات مقدم األغاني,خدمات الغناء مع الموسيقى
 خدمات إنتاج برامج الراديو والتلفزيون,السيناريوهات
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: تاريخ ايداع الطلب

pixi software company
: Jordan
Limited Liability Company

بيكسي للبرمجيات
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

P.O.Box6739- 11118 amman

 شارع عبد-  عمان11118 -6739ب.ص
الحميد شومان

07/03/2021

Applicant Name:
Nationality

اعالن الجريدة الرسمية

07/03/2021

Date of

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

/abdel hameed shoman
Applicant for
Correspondence
Trademark

 شارع عبد-  عمان11118 -6739ب.ص
الحميد شومان

P.O.Box6739- 11118 amman

/abdel hameed shoman
176837

Class

41

Goods/Services

disc jockey services, movie studio services,
recording studio services, videotaping,
entertainment services, entertainment services,
karaoke services, movie studio services, videotape
editing, film production, other than advertising
films, scriptwriting, other than for advertising
purposes, presentation of variety shows, music
composition services, music composition services,
game services provided on-line from a computer
network, providing on-line music, not
downloadable, providing on-line videos, not
downloadable, production of music, production of
shows, dubbing, rental of motion pictures,
religious education, providing television
programmes, not downloadable, via video-ondemand transmission services, microfilming,
television entertainment, videotaping, songwriting,
production of radio and television programmes,
publication of texts, other than publicity texts,
writing of texts*, screenplay writing
________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give owners the right to use word (tunes kids)if
used separately from the mark

41

الصنف

176837

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 خدمات, خدمات استوديوهات األفالم,خدمات مقدم األغاني
,  خدمات الترفيه, تسجيل أشرطة الفيديو,استديوهات التسجيل
 خدمات, خدمات الغناء مع الموسيقى, خدمات الترفيه
 خدمات انتاج, إعداد أشرطة الفيديو,استوديوهات األفالم
 لغير، كتابة النصوص, عدا عن األفالم اإلعالنية،االفالم
 خدمات التأليف, عرض برامج المنوعات,الغايات الدعائية
 خدمات األلعاب المقدمة, خدمات التأليف الموسيقي,الموسيقي
 توفير الموسيقى, إلكترونيا عبر اإلنترنت من شبكات الحاسوب
 توفير مقاطع, غير القابلة للتحميل،إلكترونيا عبر اإلنترنت
, إنتاج الموسيقى, غير القابلة للتحميل،الفيديو على اإلنترنت
 التعليم, تأجير الصور المتحركة, الدبلجة, إنتاج العروض
 توفير برامج التلفاز غير القابلة للتحميل من خالل,الديني
, التصوير بالميكروفلم,خدمات إرسال الفيديو حسب الطلب
 خدمات, كتابة األغاني, تسجيل أشرطة الفيديو,الترفيه التلفزيون
 عدا، خدمات نشر النصوص,إنتاج برامج الراديو والتلفزيون
 كتابة السيناريوهات, * كتابة النصوص,عن النصوص الدعائية

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

Al Hanash for Services and
Administrative Consultations
: Jordan
Limited Liability Company

الحنش للخدمات واالستشارات االدارية

:اسم طالب التسجيل

Amman – Jordan 3757-11953

11953-3757 عمان – األردن

Taha Intellectual property
P.O.Box11821- 4692 Sweifieh,
Al Bayyenh Complex, Office
No.307
Class
176954
41

4692 -11821ب.طه للملكية الفكرية ص
307  مكتب رقم، مجمع البينة،الصويفية

08/03/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

08/03/2021

Date of

Goods/Services

academies [education]; coaching [training];
41:Education; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities;
rental of audio equipment; coaching [training];
arranging and conducting of colloquiums;
arranging and conducting of conferences;
arranging and conducting of congresses;
correspondence courses; entertainment services;
game services provided online from a computer
network; games equipment rental; providing
information in the field of entertainment;
providing information relating to recreational
activities; know-how transfer [training]; language
interpreter services; practical training
[demonstration]; providing recreation facilities;
arranging and conducting of seminars; rental of
sound recordings; sound engineering services for
events; teaching / educational services / instruction
services; arranging and conducting of
symposiums; rental of training simulators; training
services provided via simulators; translation.

االردن
م.م.ذ

41

الصنف

176954

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 التعليم ؛ توفير:41 ألكاديميات [التعليم] ؛ التوجيه [تدريب]؛
التدريب ؛ الترفيه؛ األنشطة الرياضية والثقافية ؛ تأجير معدات
الصوت ؛ التوجيه[تدريب]؛ تنظيم الندوات وإدارتها ؛ تنظيم
وعقد المؤتمرات ؛ تنظيم وعقد المؤتمرات ؛ دورات بالمراسلة؛
خدمات ترفيهية؛ خدمات األلعاب المقدمة عبر اإلنترنت من
شبكة الكمبيوتر ؛ تأجير معدات األلعاب؛ تقديم المعلومات في
 توفير المعلومات المتعلقة باألنشطة الترفيهية ؛.مجال الترف؛
نقل المعرفة [التدريب] ؛ خدمات الترجمة الفورية ؛ تدريب
.عملي [عرض]؛ توفير مرافق االنشطة ؛ تنظيم وعقد الندوات
تأجير معدات التسجيالت الصوتية؛ خدمات الهندسة الصوتية
 خدمات التوجيه؛ تنظيم/  التعليم/ للفعا ليات ؛ خدمات التدريس
 تأجير محاكيات التدريب ؛ خدمات التدريب.وعقد الندوا؛
.المقدمة عبر أجهزة المحاكاة والرقمنة ؛ ترجمة
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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
176791
41
41
176791

Goods/Services

Civil service examination academies; provision of
education for civil service examinations;
educational examination services; provision of
educational examinations; educational services;
conducting of educational conferences;
dissemination of educational material; review
courses for state examinations; education relating
to finance and insurance; college admissions
strategy consulting; supplementary lesson
academies; mental arithmetic academies; language
academies; provision of language courses;
linguistic education and training services; distance
learning services provided on-line; education
courses through the internet; language courses
provided via websites on the Internet; preparatory
academies; admission consulting services.
________________________________________
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

 توفير التعليم المتحانات،أكاديميات امتحان الخدمة المدنية
 توفير،االختبار التربوي/ خدمات الفحص،الخدمة المدنية
، عقد المؤتمرات التعليمية، خدمات تعليمية،االمتحانات التعليمية
 التعليم، دورات المراجعة المتحانات الدولة،نشر المواد التعليمية
، استشارات استراتيجية القبول بالكلية،المتعلق بالتمويل والتأمين
، أكاديميات الحساب الذهني،أكاديميات الدروس التكميلية
 خدمات التعليم والتدريب، توفير دورات اللغة،أكاديميات اللغة
 دورات، خدمات التعلم عن بعد المقدمة عبر اإلنترنت،اللغوي
 دورات اللغة المقدمة عبر مواقع الويب،تعليمية عبر اإلنترنت
، األكاديميات التحضيرية،(مواقع إلكترونية) على اإلنترنت
.خدمات استشارات القبول

_______________________________________ا
KR : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
0022788-2021-40 : رقم االدعاء
02-02-2021 : تاريخ االدعاء
_______________________________________ا
.مع المطالبة بااللوان النيلي واالبيض: شتراطات خاصة
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Date of
Applicant Name:

31/05/2021

اعالن الجريدة الرسمية

Guangzhou Huayin Health
Medical Group Co., Ltd.

Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
No. 525, 5F, Building

Applicant for
Correspondence

Trademark

31/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

غوانغزهو هوايين هيلث ميديكال غروب
. ليمتد،.كو
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

G1, No.
. نمبر،1 بيلدينغ دجي،أف5 ،525 .نمبر
31 Kefeng Road, Huangpu
، هوانغبو ديستريكت، كيفينغ رود31
District, Guangzhou,
 الصين، غوانغدونغ،غوانغزهو
Guangdong, China
The Right Choice IP
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
P.O.Box841153- 11184
 عمان االردن11184 -841153ب.ص
AMMAN
Class
الصنف
177023
41
41
177023

Goods/Services

Medical training and teaching; Training in the
operation of scientific instruments and devices for
laboratory research; Teaching services; Arranging,
conducting and organization of seminars;
Reference libraries of literature and documentary
records; Publication and distribution of scientific
papers on medical technology; Providing films,
not downloadable, via video-on-demand services;
Entertainment information provided via the
Internet; Art exhibitions; Animal training;
Modelling for artists.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

التدريب والتعليم الطبي؛ التدريب على تشغيل األدوات واألجهزة
العلمية للبحوث المخبرية؛ خدمات التدريس؛ تنظيم وإدارة
الندوات؛ مكتبات مراجع األدب والسجالت الوثائقية؛ نشر
وتوزيع األوراق العلمية عن التكنولوجيا الطبية؛ توفير أفالم
غير قابلة للتنزيل عبر خدمات الفيديو حسب الطلب؛ المعلومات
الترفيهية المقدمة عبر اإلنترنت؛ المعارض الفنية؛ تدريب
.الحيوانات؛ تزويد الفنانين بالعارضين
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Date of
Applicant Name:

31/05/2021

اعالن الجريدة الرسمية

Guangzhou Huayin Health
Medical Group Co., Ltd.

Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
No. 525, 5F, Building

Applicant for
Correspondence

Trademark

31/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

غوانغزهو هوايين هيلث ميديكال غروب
. ليمتد،.كو
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

G1, No.
. نمبر،1 بيلدينغ دجي،أف5 ،525 .نمبر
31 Kefeng Road, Huangpu
، هوانغبو ديستريكت، كيفينغ رود31
District, Guangzhou,
 الصين، غوانغدونغ،غوانغزهو
Guangdong, China
The Right Choice IP
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
P.O.Box841153- 11184
 عمان االردن11184 -841153ب.ص
AMMAN
Class
الصنف
177028
41
41
177028

Goods/Services

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Medical training and teaching; Training in the
operation of scientific instruments and devices for
laboratory research; Teaching services; Arranging,
conducting and organization of seminars;
Conducting seminars in the field of oncology;
Providing films, not downloadable, via video-ondemand services; Entertainment information
provided via the Internet; Art exhibitions; Animal
training; Modelling for artists.

التدريب والتعليم الطبي؛ التدريب على تشغيل األدوات واألجهزة
العلمية للبحوث المخبرية؛ خدمات التدريس؛ تنظيم وإدارة
الندوات؛ تنظيم ندوات في مجال طب األورام؛ توفير أفالم غير
قابلة للتنزيل عبر خدمات الفيديو حسب الطلب؛ المعلومات
الترفيهية المقدمة عبر اإلنترنت؛ المعارض الفنية؛ تدريب
.الحيوانات؛ تزويد الفنانين بالعارضين

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

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

Date of

06/06/2021

Applicant Name:

UNION BANK
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

41

Goods/Services

Services consisting of all forms of education or
training, and services primarily intended for the
entertainment, amusement or recreation of people,
as well as the presentation to the public of works
of visual art or literature for cultural or educational
purposes; Organizing exhibitions or educational
purposes and arranging conferences and seminars;
translation and language translation services;
Publishing books and texts other than iulvertising
texts.

شركة بنك االتحاد
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

- 941238ب.وشرايحة ص

مكتب رباح
عمان11194

P.O.Box941238- 11194 Amman
Class

: تاريخ ايداع الطلب

238 عمان وادي صقره عماره رقم
4 الطابق/ج

Amman -Wadi Saqra -Building
Num 238bfloor 4

176759

06/06/2021

41

الصنف

176759

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

.الخدمات التي تتكون من جميع أشكال التعليم أو التدريب
والخدمات التي تهدف بشكل أساسي إلى الترفيه أو التسلية أو
الترويح عن الناس؛ فضالً عن عرض أعمال الفن المرئي أو
 تنظيم المعارض أو:األدب للجمهور ألغراض ثقافية أو تعليمية
األغراض التعليمية والترتيب والمؤتمرات والندوات؛ خدمات
 نشر الكتب والنصوص غير:الترجمة والترجمة اللغوية
.النصوص الدعائية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

17/06/2021

Applicant Name:

johod al qada for training and
management consulting
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

17/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

جهود القادة للتدريب واالستشارات االدارية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
 ش يعقوب عويص-  الشميساني- عمان
11821-25

amman - shmisani 25-11821
2333- 11821 amman
177048

Class

41

Goods/Services

Various skills training services on different topics
such as human rights, company business,
administrative fields, and educational consultancy.

41

الصنف

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

 عمان11821 - 2333

عنوان التبليغ

177048

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات تدريب مهارات مختلفة بمواضيع مختلفة مثل حقوق
. المجاالت االدارية استشارات تعليمية. أعمال الشركة,االنسان
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

01/07/2021

اسم طالب التسجيل:

محمود بديع عبدالؤوف الصوصه

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية

MAHMOUD BADIE
ABDEL -ROUF ALSOSAH
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

 11953 -420الزرقاء -الزرقاء
الجديدة،شارع الفالتر

420- 11953 zaraq-new
zarqa,filters street

 11953 - 420الزرقاء -الزرقاء
الجديدة،شارع الفالتر

420- 11953 zaraq-new
zarqa,filters street

177049

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات التدريس

01/07/2021

Date of

الصنف

41

41

Class

177049

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

instruction services
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تاريخ ايداع الطلب :

07/07/2021

اسم طالب التسجيل:

بيكو فيتنس هولدينجز ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

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

اعالن الجريدة الرسمية

بايسمنت 140برو هايستريت لندن اس ني
 11ال بي انجلترا

عنوان التبليغ

 11195 - 18055عمان

رقم العالمة التجارية

176832

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات نوادي اللياقة البدنية

07/07/2021

Date of

pico fitness holdings limited
: United Kingdom
Foreign Company

Applicant Name:

basement 140 borough high
street london se1 1lb enggland
18055- 11195 amman

الصنف

41

41

Class

176832

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Fitness club services
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

09/09/2021

Applicant Name:

Al maha for animation
productions co
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Animation Films productions

________________________________________
Disclaimer : the registration of this trade mark
does not give the owners the exclusive right
animation studio separately from the mark

:اسم طالب التسجيل

ش واي-  عمان111836 -830571ب.ص
صقره

Amman -wadi saqra str
41

شركة المها النتاج الرسوم المتحركة

111836-830571ب.عمان ص

P.O.Box830571- 111836
Class

: تاريخ ايداع الطلب

االردن
م.م.ذ

amman 830571- 111836

176811

09/09/2021

41

الصنف

176811

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

انتاج أفالم رسوم متحركة

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق: لتنازل
 بمعزل عن العالمةanimation studio باستخدام
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

09/11/2021

Applicant Name:

adel mansour saleem abdalal
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

09/11/2021

: تاريخ ايداع الطلب

عادل منصور سليم عبد العال
االردن
مؤسسة فردية

:اسم طالب التسجيل

 الرمثا- اربد

irbid - al ramtha

الرمثا-  عمان11953 - 2919

2919- 11953 irbed/ al ramtha
177084

Class

41

41

Goods/Services

Gaming services; electronic games services;
arranging of competitions for education or
entertainment; conducting of competitions on the
Internet; organisation of electronic game
competitions; rental of electronic gaming
machines; arranging of games and competitions
via the Internet; electronic games provided by
means of the internet; entertainment in the nature
of ongoing game shows; entertainment in the
nature of sports games; entertainment services by
means of gaming machines; game services
provided online from a computer network;
providing online video games [entertainment
services]; providing non-downloadable games on
the Internet; provision of non-downloadable games
on the Internet; providing online entertainment in
the nature of game tournaments, fantasy sports
leagues and game shows; providing onliformation in the field of computer games
entertainment; providing online entertainment in
the nature of fantasy sports leagues.

الصنف

177084

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 تنظيم مسابقات.خدمات األلعاب خدمات األلعاب اإللكترونية
التعليم أو الترفيه ؛ إجراء المسابقات على اإلنترنت ؛ تنظيم
مسابقات األلعاب اإللكترونية ؛ تأجير آالت األلعاب اإللكترونية
؛ تنظيم األلعاب والمسابقات عبر اإلنترنت ؛ األلعاب اإللكترونية
التي يتم توفيرها عن طريق اإلنترنت ؛ الترفيه في طبيعة
عروض األلعاب الجارية ؛ الترفيه في طبيعة األلعاب الرياضية
؛ خدمات الترفيه عن طريق أجهزة األلعاب ؛ خدمات األلعاب
المق دمة عبر اإلنترنت من شبكة الكمبيوتر ؛ تقديم ألعاب فيديو
عبر اإلنترنت [خدمات ترفيهية] ؛ توفير ألعاب غير قابلة
للتنزيل على اإلنترنت ؛ توفير ألعاب غير قابلة للتنزيل على
اإلنترنت ؛ توفير الترفيه عبر اإلنترنت في طبيعة بطوالت
األلعاب والبطوالت الرياضية الخيالية وعروض األلعاب ؛
توفير المعلومات عبر اإلنترنت في مجال الترفيه عن ألعاب
الكمبيوتر ؛ توفير الترفيه عبر اإلنترنت في طبيعة البطوالت
.الرياضية الخيالية

333

: تاريخ ايداع الطلب

Iron Mountain Incorporated
: United States
FOUNDATION

آيرون ماونتين إنكوربوريتد
امريكا
مؤسسة

:اسم طالب التسجيل

One Federal Street, Boston,
Massachusetts 02110, U.S.A.

 ماساتشوستس، بوسطن،ون فيدرال ستريت
 الواليات المتحدة األمريكية،02110

17/03/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

17/03/2021

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
176806
42
42
176806

Goods/Services

Computer services, namely, electronic data backup and recovery services,
including data restoration services; providing temporary use of on-line nondownloadable software via a global computer network for use in connection
with data and content management and analysis; providing temporary use of
on-line non-downloadable software via a global computer network for use in
connection with digital archiving; providing temporary use of on-line nondownloadable software via a global computer network for use in connection
with compliance with legal, regulatory and business requirements and
standards applicable to retention and management of data; digital archiving
services in the nature of electronic storage services for archiving electronic
data, namely, the capture of files and data comprising electronic data;
document scanning services, namely, digitization of documents; electronic
vaulting services, namely, electronic storage of files and documents; providing
temporary use of non-downloadable software for use in cloud-based storage,
namely, for providing backup computer programs for protection of SaaS
applications, and for recovery and archiving of electronic customer data;
electronic storage of data, namely, remote online backup of electronic data;
electronic storage services for archiving databases, images and other
electronic data; electronic storage of electronic media, namely, storage of data
recorded on optical, digital and magnetic media; technical consulting and
computer project management services for others in the field of information
technology; computer services, namely, backup services for computer hard
drive data, computer data recovery and electronic storage services for
archiving electronic data; technical support, namely, monitoring technological
functions of computer network systems and providing back-up computer
programs and facilities; computer services, namely, software as a service
(SaaS) services featuring software that assists with file and application
backup, file and application recovery, file and application transfer or
migration between computers, file and application restoration and file
identification and inventory; installation of computer software; updating of
computer software; Consultation services in the field of information
technology; technological consulting services in the field of computer
hardware systems; remote computer backup services; remote online backup of
electronic computer data; testing of computer security systems, namely,
testing services for others' disaster recovery plans; Electronic data back-up

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 خدمات تخزين احتياطي للبيانات واسترجاعها، أي،خدمات الكمبيوتر
إلكترونيا بما في ذلك استعادة البيانات؛ توفير االستخدام المؤقت
لسوفتوير أونالين غير قابل للتنزيل عبر شبكة كمبيوتر عالمية
لالستخدام على نحو متصل بإدارة وتحليل البيانات والمحتوى؛ توفير
االستخدام المؤقت لسوفتوير أونالين غير قابل للتنزيل عبر شبكة
كمبيوتر عالمية لالستخدام على نحو متصل باألرشفة الرقمية؛ توفير
االستخدام المؤقت لسوفتوير أونالين غير قابل للتنزيل عبر شبكة
كمبيوتر عالمية لالستخدام على نحو متصل باالمتثال للمتطلبات
والمعايير القانونية والتشريعية والخاصة باألعمال المطبقة على
االحتفاظ بالبيانات وإدارتها؛ خدمات أرشفة رقمية متمثلة في خدمات
 أي تسجيل الملفات والبيانات،تخزين إلكتروني ألرشفة بيانات إلكترونية
 أي تحويل رقمي،المشتملة على بيانات إلكترونية؛ خدمات مسح الوثائق
للوثائق؛ خدمات تخزين إلكتروني أي التخزين اإللكتروني للملفات
والوثائق؛ توفير االستخدام المؤقت لبرمجيات غير قابلة للتنزيل
 أي توفير برامج تخزين احتياطي على،لالستخدام في تخزين سحابي
 والسترجاعSaaS الكمبيوتر لحماية تطبيقات السوفتوير كخدمة
 أي،وأرشفة بيانات العميل اإللكترونية؛ تخزين البيانات إلكترونيا
تخزين أونالين عن بُعد للبيانات اإللكترونية؛ خدمات تخزين البيانات
 والصور وبيانات أخرى إلكترونية؛،إلكترونيا ألرشفة قواعد بيانات
 أي تخزين البيانات المسجلة على،تخزين إلكتروني لوسائط إلكترونية
 رقمية وممغنطة؛ استشارات تقنية وخدمات إدارة،وسائط ضوئية
مشروعات الكمبيوتر لصالح آخرين في مجال تكنولوجيا المعلومات؛
 أي خدمات تخزين احتياطي لبيانات األقراص،خدمات الكمبيوتر
 استرجاع بيانات الكمبيوتر وخدمات التخزين اإللكتروني،الصلبة
ألرشفة البيانات اإللكترونية؛ الدعم التقني أي مراقبة وظائف تكنولوجية
ألنظمة شبكة الكمبيوتر وتوفير برامج ومعدات ومنشآت تخزين
احتياطي للكمبيوتر؛ خدمات الكمبيوتر أي خدمات متعلقة بسوفتوير
 متمثلة في سوفتوير يعزز من التخزين االحتياطي للملفاتSaaS كخدمة
 نقل الملفات والتطبيقات أو، واسترجاع الملفات والتطبيقات،والتطبيقات
 واستعادة الملفات والتطبيقات وتعريف،تحويلها بين أجهزة الكمبيوتر
الملفات والمخزون؛ تنزيل سوفتوير برمجيات كمبيوتر ؛ تحديث
سوفتوير برمجيات كمبيوتر ؛ خدمات استشارية في مجال تكنولوجيا
المعلومات؛ خدمات استشارات تكنولوجية في مجال أنظمة هاردوير
الكمبيوتر؛ خدمات تخزين احتياطي عن بعد على أجهزة الكمبيوتر؛
تخزين احتياطي أونالين لبيانات إلكترونية؛ اختبار أنظمة أمن الكمبيوتر
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services; cloud computing featuring analytics software for collecting and
analyzing information, data and content to facilitate information, data and
content management; cloud computing featuring software that provides for
predictive data and content analytics, data and content processing, data
analysis and visualization, and data and content mining from disparate data
sources, and for providing automated solutions to enable organizations to
integrate disparate data and content; cloud computing featuring software for
use in data and content analytics, namely, for storing, managing and analyzing
structured, semi-structured and unstructured data and content and for
performing advanced analysis and modeling of diverse multi-structured data
and content, building data and content software applications, and performing
complex large scale analytics on data and content; cloud computing featuring
software for searching, identifying, collecting, aggregating, filtering, ranking,
processing, merging, visualizing, storing, sharing, managing, reporting and
analyzing data and content in batch mode or real time, and for enabling users
to access, view, analyze, share and report data and content from multiple
sources; cloud computing featuring software for storing, querying, and sharing
functionality for management of multi-dimensional data and content sets,
machine learning algorithms, predictive models, facts and dimensions, and
digital traces; cloud computing featuring software for managing machine-tomachine (M2M) and internet of things (IoT) communications and interactions;
cloud computing featuring software for use in accessing, analyzing,
automating, bookmarking, collecting, displaying, distributing, editing,
identifying, indexing, integrating, linking, modifying, organizing, processing,
retrieving, searching, sharing, storing, transferring, transmitting and viewing
content, data, digital assets, documents, records and information; cloud
computing featuring software for use in document management, data
management, project management, organizational management, content
management and knowledge management; cloud computing featuring
software for use in the field of knowledge management to host computer
application software for creating searchable databases of information, data and
content and for searching and retrieving information from databases and
computer networks; cloud computing featuring software for use in providing a
document and data and content retrieval system and a document and data and
content management system; cloud computing featuring software for use in
document and data and content storage, organization and retrieval; cloud
computing featuring software for archiving, aggregating and classifying
content, data, databases, images, digital assets, documents, records,
information, and other electronic data; cloud computing featuring software for
use in records management; cloud computing featuring software for use in the
field of searching, compiling, sorting, organizing and interfacing data, content,
information and documents; cloud computing featuring software for use in
search and content analytics; providing online non-downloadable software for
use in managing organizational data and content governance; providing online
non-downloadable computer software for use in managing organizational
governance, risk management, risk assessment, incident management, event
identification and response management, incident investigation, case
management, internal audit and control, regulatory compliance, managing
policies and procedures, data collection, data management, data analysis,
interpretation of data, real-time analytics, group decision-making, voting,
workflow automation, process automation, reporting and security operations;
cloud computing featuring software for information extraction and entity
extraction from data and content; computer virus protection services, namely,
virus scanning services for electronic information and transmissions;
Duplication of computer programs; format conversion services, namely,
conversion of CDs into digital formats, and conversion of data or documents
from physical to electronic media; public document retrieval services for
business and other records; document data transfer from one computer format
to another; conversion of business data and documents from physical to
electronic media; scanning and format conversion services, namely, electronic
scanning of photographic images, artwork, and medical x-ray films; format

أي خدمات اختبار خطط التعافي من األزمات لصالح آخرين؛ خدمات
تخزين البيانات إلكترونيا؛ حوسبة سحابية متمثلة في سوفتوير تحليل
 والبيانات والمحتويات لتسهيل إدارة،لتجميع وتحليل المعلومات
 والبيانات والمحتويات؛ حوسبة سحابية متمثلة في سوفتوير،المعلومات
 ومعالجة البيانات،توفر بيانات تنبؤية وتحليالت المحتويات
 والتنقيب والبحث عن البيانات، وتحليل وتصور البيانات،والمحتويات
 ولتوفير حلول مميكنة لتمكين،والمحتويات من مختلف مصادر البيانات
المنظمات من دمج وتكامل البيانات والمحتويات المنفصلة؛ حوسبة
سحابية متمثلة في سوفتوير لالستخدام في تحليالت البيانات
 أي لتخزين وإدارة وتحليل بيانات ومحتوى منظم وشبه،والمحتويات
 وإلجراء تحليل متقدم وإعداد نماذج لبيانات،منظم وغير منظم
 وبناء تطبيقات سوفتوير البيانات،ومحتويات متعددة الهيكلة
 وإجراء تحليالت معقدة على البيانات والمحتويات على،والمحتويات
نطاق واسع؛ حوسبة سحابية متمثلة في سوفتوير للبحث عن وتعريف
وتجميع وترشيح وتصنيف ومعالجة ودمج وتصور وتخزين ومشاركة
وإدارة وإعداد تقارير وتحليل البيانات والمحتويات بنمط حزمي على
 ولتمكين المستخدمين من،هيئة دفعة واحدة أو في الزمن الحقيقي
الوصول إلى ومشاهدة وتحليل ومشاركة وإعداد تقارير عن البيانات
والمحتويات من مصادر متعددة؛ حوسبة سحابية متمثلة في سوفتوير
 واالستعالم ومشاركة وظائف إلدارة مجموعات البيانات،لتخزين
،ج تنبؤ1 ونما، وخوارزميات تعليم اآللة،والمحتويات متعددة األبعاد
والحقائق واألبعاد واآلثار الرقمية؛ حوسبة سحابية متمثلة في سوفتوير
؛ حوسبةIoT  وإنترنت األشياءM2M إلدارة اتصاالت بين اآلالت
سحابية متمثلة في سوفتوير لالستخدام في الوصول إلى وتحليل وأتمتة
وتعليم وتجميع وعرض وتوزيع وتحرير وتعريف وفهرسة ودمج
وتوصيل وتعديل وتنظيم ومعالجة واسترجاع والبحث عن ومشاركة
وتخزين وتحويل وإرسال وعرض المحتويات والبيانات واألصول
الرقمية والوثائق والسجالت والمعلومات؛ حوسبة سحابية متمثلة في
 وإدارة البيانات وإدارة،سوفتوير لالستخدام في إدارة الوثائق
 وإدارة المحتوى وإدارة المعرفة؛ حوسبة،المشروعات وإدارة تنظيمية
سحابية متمثلة في سوفتوير لالستخدام في مجال إدارة المعرفة
الستضافة سوفتوير تطبيق خاص بكمبيوتر إلنشاء قواعد بيانات قابلة
للبحث فيها تشتمل على معلومات وبيانات ومحتويات وللبحث عن
المعلومات من قواعد البيانات وشبكات الكمبيوتر واسترجاعها؛ حوسبة
سحابية متمثلة في سوفتوير لالستخدام في توفير نظام استرجاع الوثائق
والبيانات والمحتويات ونظام إدارة الوثائق والبيانات والمحتويات؛
حوسبة سحابية متمثلة في سوفتوير لالستخدام في تخزين وتنظيم
واسترجاع الوثائق والبيانات والمحتويات؛ حوسبة سحابية متمثلة في
سوفتوير ألرشفة وتجميع وتصنيف الوثائق والبيانات والمحتويات
وقواعد البيانات والصور واألصول الرقمية والوثائق والسجالت
والمعلومات وبيانات إلكترونية أخرى؛ حوسبة سحابية متمثلة في
سوفتوي ر لالستخدام في إدارة السجالت؛ حوسبة سحابية متمثلة في
سوفتوير لالستخدام في مجال البحث عن وتجميع وتصنيف وتنظيم
وعرض البيانات والمحتويات والمعلومات والوثائق؛ حوسبة سحابية
متمثلة في سوفتوير لالستخدام في تحليالت البحوث والمحتويات؛ توفير
سوفتوير أونالين غير قابل للتنزيل لالستخدام في إدارة البيانات
والمحتويات التنظيمية؛ توفير سوفتوير برمجيات كمبيوتر أونالين غير
، إدارة المخاطر،قابل للتنزيل لالستخدام في إدارة الحوكمة المؤسسية
، تعريف األحداث وإدارة االستجابات، إدارة الكوارث،تقييم المخاطر
 االمتثال، تدقيق ومراقبة داخلية، إدارة الحاالت،التحقيق في الحوادث
 إدارة، تجميع البيانات، إدارة السياسات واإلجراءات،التشريعي
، تحليالت في الزمن الحقيقي، تفسير البيانات، تحليل البيانات،البيانات
، أتمتة العمليات، أتمتة تدفق العمل، التصويت،صنع القرار الجماعي
إعداد التقارير وعمليات أمنية؛ حوسبة سحابية متمثلة في سوفتوير
الستخراج المعلومات وتحديد الكيانات من البيانات والمحتويات؛
 أي خدمات مسح الفيروسات،خدمات الوقاية من فيروسات الكمبيوتر
للمعلومات والتحويالت اإللكترونية؛ نسخ برامج الكمبيوتر؛ خدمات
، أي تحويل األقراص المضغوطة إلى صيغ رقمية،تحويل الصيغ
وتحويل البيانات أو الوثائق من وسائط مادية إلى إلكترونية؛ خدمات
استرجاع وثائق عامة لمجال األعمال وسجالت أخرى؛ تحويل بيانات
الوثائق من إحدى الصيغ إلى األخرى؛ تحويل بيانات ووثائق األعمال
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conversion in the nature of data conversion of electronic information; data
conversion of computer programs and data, not physical conversion; IT
consulting and computer project management services for others in the fields
of information technology, data center operations, computer programming;
Computer programming for others in the fields of organization, maintenance,
storage, management, retention and destruction of business records, vital
records, computer data, audiotapes, medical records, films, master recordings,
archival materials and records; provision of disaster recovery computer
facilities, namely, the leasing of computer hardware and software; computer
services, namely, electronic data backup and recovery services; technical
support, namely, monitoring technological functions of computer network
systems, providing back-up computer programs and facilities, and
troubleshooting computer software problems; providing temporary use of online non-downloadable software via a global computer network for use in
connection with digital archiving services, namely, the capture of files and
data comprising electronic data; computer services, namely, software as a
service (SAAS) services featuring software for file and application backup,
file and application recovery, file and application transfer or migration
between computers, file and application restoration and file, application and
hardware audit, identification and inventory; installation of computer
software; technical support, namely, providing back-up computer programs
and facilities; computer disaster recovery planning; computer data recovery
services; computer disaster recovery planning; data warehousing; providing
data center services being computer co-location services in the nature of
providing facilities for the location of computer servers with the equipment of
others, namely, leasing space, power, cooling, infrastructure and on-site
remote hands management of information technology systems; rental of space
in a computer co-location facility for containerized data centers of others;
providing a website featuring technology that allows users to manage the
pickup, delivery, transport, and storage of goods and personal property;
computer services in the nature of software escrow services, namely,
providing electronic storage of data, including source code and other
proprietary information for others; document data transfer services from one
computer format to another of business records, vital records, computer data,
medical records, films, master recordings, and archival materials and records;
computer security services, namely, erasure and disposal of hard drives,
computer tapes and other electronic media, secure cloud back-up, disaster
recovery, data replication, and end-to-end data protection.

________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90/192,175
Claim Date : 2020-09-18

 أي مسح،من وسائط مادية إلى إلكترونية؛ خدمات مسح وتحويل الصيغ
إلكتروني للصور الفوتوغرافية واألعمال الفنية وأفالم التصوير بأشعة
إكس الطبية؛ تحويل صيغ متعلق بتحويل البيانات للمعلومات
اإللكترونية؛ تحويل البيانات لبرامج وبيانات الكمبيوتر من غير التحويل
المادي؛ استشارات تكنولوجيا المعلومات وخدمات إدارة مشروعات
 وعمليات مراكز،لصالح آخرين في مجاالت تكنولوجيا المعلومات
البيانات وبرمجة الكمبيوتر؛ برمجة الكمبيوتر لصالح آخرين في
،مجاالت تنظيم وصيانة وتخزين وإدارة واالحتفاظ بسجالت األعمال
، سجالت طبية، أشرطة صوتية، بيانات الكمبيوتر،السجالت الرئيسية
 تسجيالت رئيسية ومواد األرشيف والسجالت والتخلص منها؛،أفالم
توفير معدات الزمة للتعافي من الكوارث أي تأجير هاردوير وبرمجيات
كمبيوتر ؛ خدمات الكمبيوتر أي خدمات تخزين احتياطي للبيانات
واسترجاعها إلكترونيا؛ الدعم التقني أي مراقبة وظائف تكنولوجية
 وتوفير برامج ومعدات تخزين احتياطي،ألنظمة شبكة الكمبيوتر
 والتوصل إلى حل مشاكل تتعلق بسوفتوير الكمبيوتر ؛ توفير،للكمبيوتر
االستخدام المؤقت لسوفتوير أونالين غير قابل للتنزيل عبر شبكة
كمبيوتر عالمية لالستخدام على نحو متصل بخدمات األرشفة الرقمية
أي استقبال الملفات والبيانات المتضمنة البيانات اإللكترونية؛ خدمات
 متمثلة فيSaaS الكمبيوتر أي خدمات متعلقة بسوفتوير كخدمة
 واسترجاع الملفات،سوفتوير للتخزين االحتياطي للملفات والتطبيقات
، نقل الملفات والتطبيقات أو تحويلها بين أجهزة الكمبيوتر،والتطبيقات
،واستعادة الملفات والتطبيقات وتدقيق الملفات والتطبيقات والهاردوير
وتعريف الملفات والمخزون؛ تنزيل سوفتوير برمجيات كمبيوتر ؛ دعم
تقني أي توفير برامج ومعدات تخزين احتياطي على الكمبيوتر؛ تخطيط
التعافي من األزمات عبر الكمبيوتر؛ خدمات استرجاع البيانات؛ تخطيط
التعافي من األزمات عبر الكمبيوتر؛ تخزين البيانات؛ توفير خدمات
مراكز البيانات التي تكون خدمات توفير الموقع التشاركي متعلقة بتوفير
،معدات لتحديد موضع خوادم الكمبيوتر باستخدام معدات تابعة آلخرين
 والطاقة والتبريد والبنية التحتية وإدارة الموقع،أي تأجير المساحة
التشاركي بالموقع ألنظمة تكنولوجيا المعلومات؛ تأجير مساحة في
منشأة موقع تشاركي لكمبيوتر لحاويات مراكز بيانات مشتملة على
معدات تكنولوجيا المعلومات آلخرين؛ توفير موقع ويب متعلق
بتكنولوجيا يسمح بإدارة المستخدمين الستقبال وتوصيل ونقل وتخزين
السلع والممتلكات الشخصية؛ خدمات الكمبيوتر المتعلقة بخدمات ضمان
 أي توفير تخ زين إلكتروني للبيانات بما في ذلك رمز،البرمجيات
المصدر ومعلومات أخرى عن الملكية لصالح آخرين؛ خدمات تحويل
 السجالت،بيانات الوثائق من صيغة إلى أخرى وذلك لسجالت األعمال
 تسجيالت رئيسية، أفالم، سجالت طبية، بيانات الكمبيوتر،الرئيسية
 أي مسح،ومواد األرشيف والسجالت؛ خدمات تأمين الكمبيوتر
 وأشرطة التخزين االحتياطي الممغنطة،والتخلص من األقراص الصلبة
 التعافي من، ووسائل تخزين سحابية آمنة،ووسائط أخرى إلكترونية
. نسخ البيانات وحماية البيانات لألطراف المشتمل عليها،الكوارث
_______________________________________
US : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
90/192,175 : رقم االدعاء
18-09-2020 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

28/03/2021

Applicant Name:

AL Ataa AL urdoni for
electronic services
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

:اسم طالب التسجيل

شارع جبل- عمان11163 -630737ب.ص
50  بناية رقم- عرفات

Jabal Arafat Street- building 50
42

العطاء االردني للخدمات االلكترونيه

50  بناية/  شارع جبل عرفات/ عمان

P.O.Box630737- 11163 AmmanClass

: تاريخ ايداع الطلب

االردن
م.م.ذ

City Amman / street Jabal
Arafat / building 50

176955

28/03/2021

42

الصنف

176955

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

installation of computer software, computer
software design, computer programming, updating
of computer software, consultancy in the design
and development of computer hardware, rental of
computer software, computer system design,
creating and maintaining web sites for others,
maintenance of computer software

, خدمات تصميم برمجيات الحاسوب,تنزيل برمجيات الحاسوب
 خدمات, تحديث برمجيات الحاسوب,خدمات برمجة الحاسوب
,تقديم االستشارات في مجال تصميم وتطوير معدات الحاسوب
 إنشاء, تصميم أنظمة الحاسوب,تأجير برمجيات الحاسوب
 صيانة برمجيات,وصيانة المواقع على شبكة اإلنترنت لآلخرين
الحاسوب

________________________________________
Disclaimer : Disclaimer The registration of this
trade mark does not give owners the exclusive
right to use the common word separately from the
mark

_______________________________________ا
التنازل ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق: لتنازل
المطلق باستعمال الكلمات العامة اذا ظهرت بمعزل عن العالمة
.
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Date of

30/05/2021

Applicant Name:

Apple Inc.
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

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
177064
42

اعالن الجريدة الرسمية

30/05/2021

: 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

الصنف

177064

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

APPLE FIND MY
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 nondownloadable software; consultation services for developing
computer systems, databases and applications; computer
security and data security consultancy; data encryption
services; providing computer hardware or software information
online; maintenance, repair and updating of computer
hardware, software, peripherals, and applications; technical
support services, 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 an Internet portal allowing
users to preview and download electronic books, publications,
and other documents; providing an Internet portal 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; medical laboratories; information,
advisory and consultancy services relating to all the aforesaid.
________________________________________Priority
claim: Claim Country : JM
Claim No : 82296
Claim Date : 2020-12-23

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
الين) غير القابلة للتنزيل؛-الملحقة؛ توفير البرمجيات المباشرة (ان
الخدمات االستشارية لتطوير األنظمة الحاسوبية وقواعد البيانات
والتطبيقات؛ االستشارات المتعلقة بأمن الحاسوب وأمن البيانات؛ خدمات
تشفير البيانات؛ توفير معلومات عن العتاد الحاسوبي والبرمجيات مباشرة
الين)؛ صيانة وإصالح وتحديث العتاد الحاسوبي والبرمجيات-(ان
واألجهزة الطرفية الملحقة والتطبيقات؛ خدمات الدعم التقني وتشخيص
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؛
الين) والمواقع وغيرها من-إنشاء فهارس المعلومات المباشرة (ان
المصادر المتاحة على شبكة اإلنترنت وغيرها من شبكات التواصل
اإللكترونية؛ خدمات رسم الخرائط ووضع الخرائط؛ توفير بوابة على
اإلنترنت تسمح لمستخدميها رؤية الكتب اإللكترونية والمنشورات وغيرها
من المستندات وتنزيلها؛ توفير بوابة على اإلنترنت تسمح لمستخدميها
رؤية الكتب اإللكترونية والمنشورات وغيرها من المستندات وتنزيلها؛
الخدمات العلمية والتكنولوجية؛ خدمات التصميم الصناعي؛ خدمات
التحليل والبحث الصناعي؛ خدمات البحث الطبي؛ خدمات المختبرات
الطبية؛ خدمات تقديم المعلومات والنصح واالستشارات المرتبطة بكل ما
.سبق ذكره

______________________________________
JM : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
82296 : رقم االدعاء
23-12-2020 : تاريخ االدعاء
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Date of
Applicant Name:

31/05/2021

اعالن الجريدة الرسمية

Guangzhou Huayin Health
Medical Group Co., Ltd.

Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
No. 525, 5F, Building

Applicant for
Correspondence

Trademark

31/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

غوانغزهو هوايين هيلث ميديكال غروب
. ليمتد،.كو
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

G1, No.
. نمبر،1 بيلدينغ دجي،أف5 ،525 .نمبر
31 Kefeng Road, Huangpu
، هوانغبو ديستريكت، كيفينغ رود31
District, Guangzhou,
 الصين، غوانغدونغ،غوانغزهو
Guangdong, China
The Right Choice IP
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
P.O.Box841153- 11184
 عمان االردن11184 -841153ب.ص
AMMAN
Class
الصنف
177022
42
42
177022

Goods/Services

Pharmaceutical research services; Quality testing;
Chemical research services; Medical research;
Research and development services in the field of
antibody technology; Testing of pharmaceuticals;
Packaging design; Layout design services for
clean room environments; Computer software
design; Research in the field of artificial
intelligence.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات البحوث الصيدالنية؛ اختبار الجودة؛ خدمات البحوث
الكيميائية؛ البحوث الطبية؛ خدمات البحث والتطوير في مجال
تكنولوجيا األجسام المضادة؛ اختبار األدوية؛ تصميم العبوات؛
خدمات تصميم العروض لبيئات الغرف النظيفة؛ تصميم برامج
.الحاسوب؛ البحث في مجال الذكاء االصطناعي
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Date of
Applicant Name:

31/05/2021

اعالن الجريدة الرسمية

Guangzhou Huayin Health
Medical Group Co., Ltd.

Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
No. 525, 5F, Building

Applicant for
Correspondence

Trademark

31/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

غوانغزهو هوايين هلث ميديكال غروب
.ليمتد،.كو
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

G1, No.
. نمبر،1 بيلدينغ دجي،أف5 ،525 .نمبر
31 Kefeng Road, Huangpu
، هوانغبو ديستريكت، كيفينغ رود31
District, Guangzhou,
 الصين، غوانغدونغ،غوانغزهو
Guangdong, China
The Right Choice IP
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
P.O.Box841153- 11184
 عمان االردن11184 -841153ب.ص
AMMAN
Class
الصنف
177026
42
42
177026

Goods/Services

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Pharmaceutical research services; Quality testing;
Chemical research services; Medical research;
Research and development services in the field of
antibody technology; Testing of pharmaceuticals;
Packaging design; Layout design services for
clean room environments; Computer software
design; Research in the field of artificial
intelligence.

خدمات البحوث الصيدالنية؛ اختبار الجودة؛ خدمات البحوث
الكيميائية؛ البحوث الطبية؛ خدمات البحث والتطوير في مجال
تكنولوجيا األجسام المضادة؛ اختبار األدوية؛ تصميم العبوات؛
خدمات تصميم العروض لبيئات الغرف النظيفة؛ تصميم برامج
.الحاسوب؛ البحث في مجال الذكاء االصطناعي

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

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

Date of

01/06/2021

Applicant Name:

White Plains Company for
Clothes Design and Trade
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

911847- 11191 amman 7 circle

Class

42

Goods/Services

clothing design design services fashion design
footwear design hat design 420237interior design
jewellery design jewelry design 420050packaging
design brand design services clothing design
services design of clothing accessories design of
jewellery

: تاريخ ايداع الطلب

شركه وايت بلينز لتصميم وتجاره المالبس

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
 عمان الدوار السابع مان11191 -911847
الدوار السابع
 عمان الدوار السابع11191 -911847

911847- 11191 amman 7 circle
177004

01/06/2021

42

الصنف

177004

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 تصميم،  تصميم االزياء،  خدمات التصميم، تصميم المالبس
،  تصميم القبعات،  تصميم البسة القدم، اكسسوارات المالبس
تصميم المجوهرات
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تاريخ ايداع الطلب :

07/07/2021

اسم طالب التسجيل:

فارماليكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

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

اعالن الجريدة الرسمية

بانشتراسه 61381 46-42
فريدريشسدورف المانيا

عنوان التبليغ

 11193 - 93093عمان

رقم العالمة التجارية

176846

07/07/2021

Date of

pharmalex gmbh
: Germany
Foreign Company

Applicant Name:

bahnstrasse 42-46 61381
friedrichsdorf germany
93093- 11193
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة
بها خدمات األبحاث والتطوير العلمية والتكنولوجية والطبية
والصيدالنية؛ خدمات التحاليل واألبحاث الصناعية؛ أبحاث
وتطوير منتجات جديدة لآلخرين وتحديدا األجهزة الطبية؛
خدمات تطوير العقاقير الصيدالنية؛ أبحاث وتطوير
المستحضرات الصيدالنية؛ خدمات أبحاث وتطوير تحاليل
وأبحاث األجهزة الطبية؛ األبحاث البيولوجية؛ األبحاث
السريرية؛ توفير معلومات أبحاث الطبية والعلمية؛ توفير
االستقصاءات [العلمية]؛ خدمات المختبرات العلمية؛
خدمات مختبرات األبحاث الطبية؛ خدمات أبحاث
المختبرات المتعلقة بالمواد الصيدالنية؛ األبحاث والتطوير
في مجال العالج الحيوي؛ خدمات االستشارات في مجاالت
التكنولوجيا الحيوية واألبحاث الصيدالنية وتطوير علم
الوراثة؛ األبحاث العلمية في مجاالت المواد الصيدالنية
واللقاحات واألدوية والمنتجات الحيوية والعالج الحيوي
والبدائل الحيوية والمداواة واألجهزة الطبية؛ تطوير تطبيق
شبكي إلدخال وتقييم النصوص اإلعالمية للمنتجات
الصيدالنية والطبية وتحديدا أدلة االستخدام والنشرات
الداخلية والمعلومات االختصاصية ولتوفير مختلف
المستندات؛ خدمات قواعد البيانات وتحديدا تخزين البيانات
في قواعد البيانات الحاسوبية؛ تحويل البيانات أو المستندات
من الوسائط المادية إلى اإللكترونية؛ اختبار أو فحص أو
أبحاث المواد الصيدالنية واألدوية واألجهزة الطبية؛
خدمات التصميم والهندسة واألبحاث والتطوير واالختبار؛
األبحاث في مجاالت العالج الجيني؛ استشارات ضمان
الجودة ومراقبة الجودة وإدارة الجودة؛ أبحاث وتطوير
المنتجات الجديدة لآلخرين؛ تحويل البيانات أو المستندات
من الوسائط المادية إلى اإللكترونية؛ خدمات قواعد البيانات
وتحديدا تخزين البيانات في قواعد بيانات حاسوبية؛ خدمات
األبحاث المتعلقة باألعمال العلمية؛ إعداد التحاليل
والتقييمات العلمية؛ تقييم المنتجات الصيدالنية؛ تقييم
المنتجات الطبية؛ االستشارات المتعلقة بعلم العقاقير؛
االستشارات المتعلقة باألبحاث والتطوير في مجال علم

42

42

Class

176846

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Scientific and technological services and research and
design relating thereto; scientific, technological,
medical and pharmaceutical research and development
;services; industrial analysis and research services
research and development of new products for others,
in particular medical devices; pharmaceutical drug
development services; research and development of
pharmaceutical preparations; research and
development of medical devices research and analysis
;services; biological research; clinical research
;providing medical and scientific research information
provision of surveys [scientific]; scientific laboratory
;services; medical research laboratory services
laboratory research services relating to
pharmaceuticals; research and development in the
field of biotherapeutics; consulting services in the
fields of biotechnology, pharmaceutical research and
development and genetic science; scientific research
in the fields of pharmaceuticals, vaccines, medicine,
biologics, biotherapeutics, biosimilars, therapeutics
and medical devices; development of a web
application for entering and evaluating informative
texts for pharmaceuticals and medical products, in
particular instructions for use, package inserts,
specialist information and for the provision of various
documents; database services, namely storage of data
in computer databases; conversion of data or
documents from physical to electronic media; testing,
inspection or research of pharmaceuticals, medicines
and medical devices; design, engineering, research,
development and testing services; research in the field
of gene therapy; quality assurance, quality control and
quality management consultancy; research and

342

development of new products for others; conversion
of data or documents from physical to electronic
media; database services, namely storage of data in
computer databases; research services relating to
scientific work; preparation of scientific analyzes and
evaluations; pharmaceutical product evaluation;
medical devices evaluation; consultancy pertaining to
pharmacology; consultancy relating to research and
development in the field of therapeutics; consultancy
relating to laboratory testing; pharmaceutical products
development; development of pharmaceutical
preparations and medicines; testing of
pharmaceuticals; development and testing of medical
devices; provision of information and data relating to
medical and veterinary research and development;
inspection of pharmaceuticals; scientific
investigations for medical purposes; conducting early
evaluations in the field of new pharmaceuticals;
pharmaceutical drug development services; medical
laboratory services; information technology services
for the pharmaceutical and healthcare industries;
scientific evaluation of drug efficacy; services for
assessing the efficiency of pharmaceuticals; analysis
and evaluation of product design; analysis and
evaluation of product development; quality control
testing; materials testing and evaluation; product
safety testing; certification [quality control]; quality
testing of products for certification purposes; support
and advice on drug safety and monitoring;
consultancy services for the development and
approval process of biological samples or chemical
samples for therapeutic and diagnostic purpose;
consultancy services in the field of design, planning,
implementation and project management of clinical
trials, pharmacovigilance, pharmaceutical and
biotechnology product development; consultancy
services in the fields of biotechnology, pharmaceutical
research and development, laboratory testing and
pharmacogenetics.

المداواة؛ االستشارات المتعلقة باالختبارات المعملية؛ تطوير
المنتجات الصيدالنية؛ تطوير المستحضرات الصيدالنية
واألدوية؛ اختبار المواد الصيدالنية؛ تطوير واختبار
األجهزة الطبي ة؛ توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالبحث
والتطوير الطبي والبيطري؛ اختبار المواد الصيدالنية؛
التقصيات العلمية للغايات الطبية؛ إجراء التقييمات المبكرة
في مجال المواد الصيدالنية الجديدة؛ خدمات تطوير العقاقير
الصيدالنية؛ خدمات المختبرات الطبية؛ خدمات تكنولوجيا
المعلومات لصناعة الصيدلة والرعاية الصحية؛ التقييم
العلمي لفعالية العقاقير؛ خدمات تقييم فعالية المواد
الصيدالنية؛ تحليل وتقييم تصميم المنتجات؛ تحليل وتقييم
تطوير المنتجات؛ اختبارات مراقبة الجودة؛ اختبار وتقييم
المواد؛ اختبار سالمة المنتجات؛ المصادقة [مراقبة
الجودة]؛ اختبارات جودة المنتجات لغايات المصادقة؛ الدعم
والمشورة بشأن مراقبة وأمان العقاقير؛ خدمات
االستشارات لعمليات تطوير واعتماد العينات البيولوجية
والعينات الكيميائية لغايات التداوي والتشخيص؛ خدمات
االستشارات في مجال تصميم وتخطيط وتنفيذ وإدارة
مشر وعات التجارب السريرية واليقظة الدوائية وتطوير
المنتجات الصيدالنية ومنتجات التكنولوجيا الحيوية؛ خدمات
االستشارات في مجاالت الكيمياء الحيوية والبحث والتطوير
.الصيدالني واالختبارات المعملية وعلم الصيدلة الجيني

343

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

08/08/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة العمليات المحددة لالستشارات
االدارية
االردن
ذ.م.م

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

process and smith company

عنوان التبليغ

: Jordan
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address
340493- 11134 amman

رقم العالمة التجارية

176988

340493- 11134 amman
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقه بها
خدمات تصميم وتطوير معدات وبرمجيات الحاسوب

Applicant Name:
Nationality

 11134 -340493عمان
 11134 - 340493عمان

08/08/2021

Date of

42

42

Class

176988

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Scientific and technological services and research
and design relating thereto ign and development of
computer hardware and software
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: تاريخ ايداع الطلب

zohair abed al kareem mustafa
al sholi
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

زهير عبد الكريم مصطفى الشولي

:اسم طالب التسجيل

420- 11953 amman - jabal
alhusien

 جبل الحسين-  عمان11953 -420

09/08/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

09/08/2021

Date of

االردن
مؤسسة فردية

 جبل الحسين-  عمان11953 -420

420- 11953 amman - jabal
alhusien
177008

Class

42

Goods/Services

interior decoration consultancy

________________________________________
Disclaimer : te the reqistration of this trade mark
does not give pwners the exclusive right to use
materials separately from the mark

42

الصنف

177008

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

استشارات الديكور الداخلي

_______________________________________ا
 ان تسجيل هذه العالمه ال يعطي اصحابها الحق المطلق.: لتنازل
. ) بمعزل عن العالمهmaterials( باستعمال
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

27/09/2021

Applicant Name:

jordanian company for total
quality and iso standars
qualification &
implementation
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

42

Goods/Services

Monitoring and auditing the application of quality
standards in the field of business administration
information technology

شركة االردنية لتاهيل وتطبيق معايير
الجودة الشاملة ومعايير االيزو

:اسم طالب التسجيل

 ش مكة-  عمان11821 -3104
 ش مكة-  عمان11821 -3104

3104- 11821 amman - mecca str
Class

: تاريخ ايداع الطلب

االردن
م.م.ذ

3104- 11821 amman - mecca str

176752

27/09/2021

42

الصنف

176752

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مراقبة وتدقيق تطبيق معايير الجودة في مجال ادارة االعمال
وتكنولوجيا المعلومات

346

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

04/11/2021

Applicant Name:

Alwathiq electronic design
company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Trademark

42

Goods/Services

software consultancy,software
development,software design,computer software
design,computer software design services,

:اسم طالب التسجيل

طارق-  عمان11953 - 420

420- 11953 amman -tareq
Class

شركة الواثق للتصميم االلكتروني

-946142  ش المدينة المنورة- عمان
11114

amman - madina monawara str

176751

: تاريخ ايداع الطلب

االردن
م.م.ذ

946142-11114
Applicant for
Correspondence

04/11/2021

42

الصنف

176751

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

استشارات البرمجيات تطوير البرمجيات تصميم البرمجيات
تصميم برامج الكمبيوتر خدمات تصميم برامج الكمبيوتر

347

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

10/01/2022

Applicant Name:

Rotoma for information
tehnology
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

10/01/2022

: تاريخ ايداع الطلب

روتوما لتقنية المعلومات

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

143605- 11814 Amman

 عمان11814 -143605

143605- 11814 Amman

 عمان11814 - 143605

عنوان التبليغ

177003

رقم العالمة التجارية

177003

Class

42

42

Goods/Services

information technology consultancy services rental
of data center facilities rental of decentralized
cloud storage facility for containerized data
centers of others rental of web servers and colocation servers for containerized data centers of
others computer services for securing computer
data computer security consultancy services

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات استشارات تكنولوجيا المعلومات استئجار مراكز
البيانات استئجار خوادم السحابة االلكترونية من مراكز البيانات
استئجار خوادم الويب وخوادم المواقع التشاركية لمراكز
البيانات خدمات حاسوبية لحماية البيانات استشارات امن
البيانات الحاسوبية

348

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

20/02/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة العصر الجديد للخدمات االلكترونية

The New Era for electronic
services
: Jordan
Limited Liability Company

 11183 -831379عمان -اليادودة شارع
مادبا

831379- 11183 ammanalyadodah Madaba st.

 11183 -831379عمان -اليادودة شارع
مادبا

831379- 11183 ammanalyadodah Madaba st.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

176858

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تطوير نظم و برامج الحاسوب

الصنف

42

42

Class

20/02/2022

Date of
Applicant Name:

176858

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

development of computer systems & programs

349

تاريخ ايداع الطلب :

04/03/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الضيغة لالغذية
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

04/03/2020

Date of

Al-Dayaa food company
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

عمان-شارع المدنية المنورة

Ammna-almadena almonawara
st.

ص.ب 11821 -1955عمان

P.O.Box1955- 11821 amman

176985

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تقديم الطعام والشراب

الصنف

43

43

Class

176985

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

services to provide food and drink

350

تاريخ ايداع الطلب :

30/06/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة مطعم كاالبريا
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة/الشارع عمان/مرج الحمام

177072

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تقديم الطعام والشراب

Calabria Resturant Company
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

city/street amman/marj al
hamam

 13710 -72المدينة/الشارع عمان/مرج
الحمام
الصنف

30/06/2020

Date of

72- 13710 city/street
amman/marj al hamam
43

43

Class

177072

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

services to provide food and drink

351

Date of

03/01/2021

Applicant Name:

Shawarma Mazzah for
Providing Meals
: Saudi Arabia
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

03/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

مطعم شاورما مزه لتقديم الوجبات

:اسم طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

Al-Safa District, Unit No. 706,
23456 -  جده706  وحدة رقم،حي الصفا
Jeddah - 23456 - 5265
 المملكة العربية السعودية5265 Kingdom of Saudi Arabia
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
176929
43
43
176929

Goods/Services

Providing Food & Drinks for Shawarma
Restaurants.

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give the owners the exclusive right to use
the word (Mazzat) if used 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

.خدمات تقديم الطعام والشراب الخاصة بمطاعم الشاورما

______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق: _التنازل
المطلق باستعمال الكلمة (مزات) إذا وردت بمعزل عن العالمة

352

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

01/02/2021

Applicant Name:

Lencon for restaurants
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

01/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

لينكون للمطاعم
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

Al-Madina St.amman

عمان

Al-Madina St.amman

عمان

176908

Class

43

Goods/Services

restaurant services

________________________________________
Disclaimer : this trademark does not give owners
the exclusive right to use (patty) separately from
the mark

43

الصنف

176908

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات المطاعم

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
) بمعزل عن العالمةpatty(باستعمال

353

Date of

03/02/2021

Applicant Name:

Marriott Worldwide
Corporation
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

10400 Fernwood Road,
Bethesda, Maryland 20817,
United States of America
Cedar White Bradley
Consulting/Jordan Ltd
P.O.Box435- 11821 Amman,
Makkah Street, Al-Hijaz
Towers Center
Class
177035
43

03/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

ماريوت ورلدوايد كوربوريشن

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية
 ماريالند، بيثيسدا، فيرنوود رود10400
 الواليات المتحدة األمريكية،20817
األردن ذ/ سيدر وايت برادلي لالستشارات
، شارع مكة، عمان11821 -435ب.م م ص
أبراج الحجاز

43

الصنف

177035

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

MORE CRAVINGS BY MARRIOTT BONVOY
Goods/Services

Restaurant, catering, bar and cocktail lounge
services.

________________________________________
Disclaimer : : The registration of this mark does
not give owners the right to use word (MORE
CRAVINGS BY MARRIOTT BONVOY)if used
separately from the mark

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات المطاعم والتزويد بالطعام والشراب والحانات وصاالت
.االستراحة لتقديم الكوكتيل

_______________________________________ا
 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق:: لتنازل
MORE CRAVINGS BY ( باستعمال الكلمة
) بمعزل عن العالمهMARRIOTT BONVOY

354

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

04/03/2021

Applicant Name:

Polygon Restaurants Co
.L.L.C
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Amman-Jordan-Mecca StreetAl Dawod Complex

04/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

مطعم المضلع

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
 مجمع الداوود- شارع مكة- االردن-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
176941
43
43
176941

Goods/Services

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Cafes; Cafeterias; Catering (Food and drink –);
Restaurants; Restaurants (Self-service –); Snackbars.

 المطاعم، المطاعم، تقديم الطعام والشراب، الكافيتريات،المقاهي
 المطاعم التي تقدم،)(مطاعم يقوم فيها الشخص بخدمة نفسه
.الوجبات الخفيفة

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give the owners the exclusive right to use
the word (Shawarma) if used separately from the
Mark.

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
.باستعمال الكلمة (شاورما) إذا وردت بمعزل عن العالمة

355

تاريخ ايداع الطلب :

30/03/2021

اسم طالب التسجيل:

شغف كافيه
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

30/03/2021

Date of

SHAGHF CAFE
: United Arab Emirates
Foreign Company

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
176918
43
43
176918

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المقاهي ،تقديم الطعام والشراب.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Cafe; Catering (Food and drink).

356

تاريخ ايداع الطلب :

30/03/2021

اسم طالب التسجيل:

عالء فايق محمد ابو سمحان

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة
عمان ،االردن

30/03/2021

Date of

Alaa Faeq Mohammad Abu
Samhan
: Jordan
FOUNDATION

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
176919
43
43
176919

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المطاعم التي تقدم الشاورما والوجبات السريعة والعصائر.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Restaurants for providing shawerma and fast food
and juices.

357

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

31/03/2021

Applicant Name:

Al Tamayez Al Fareed For
Hotels and Resorts Ltd.
: Saudi Arabia
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Saudi Arabia / Jeddah / AlShati neighborhood / AlCorniche St. / The Avenue
Hotel
mohammad saed al deen husein
abu halimeh P.O.Box420- 11191
amman/abdallah ghoseh str
Class
176888
43
43

Goods/Services

Management and operation of hotels and tourist
resorts for others

31/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة التميز الفريد للفنادق والمنتجعات
المحدوده
سعودية
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

ش/حي الشاطئ/جده/السعوديه
فندق ذافينيو/الكورنيش
محمد سعد الدين حسين ابو حليمه
ش عبدهللا/ عمان11191 -420ب.ص
مجمع الحسيني/غوشه
الصنف
176888

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

ادارة وتشغيل الفنادق والمنتجعات السياحيه للغير

358

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

26/05/2021

Applicant Name:

AL ZAYAN FOR
RESTAURANTS
MANAGMENT
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

26/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

الزيان الدارة المطاعم

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

AMMAN2872- 11181 AmmanAbdallah Ghosheh street

شارع عبدهللا- عمان11181 -2872 عمان
غوشة

2872- 11181 Amman-Abdallah
Ghosheh street

شارع عبدهللا غوشة- عمان11181 - 2872

176956

Class

Goods/Services

services restaurant , catering drink and f

43

43

الصنف

176956

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

,  خدمات المطاعم, خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب

359

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

02/06/2021

Applicant Name:

Nanuet Restaurant Company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

43

Goods/Services

providing food and drink services

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

شركه نانيووت للمطاعم
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

 عمان – الدوار السابع11191 -911847

911847- 11191 AMMAN- 7
circle
Class

: تاريخ ايداع الطلب

 عمان – الدوار السابع11191 -911847

911847- 11191 AMMAN- 7
circle

176990

02/06/2021

43

الصنف

176990

: 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

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

360

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

07/06/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة ميشيغان للمعجنات
االردن
ذ.م.م

Michigan Pastry Company
: Jordan
Limited Liability Company

 11191 -911847عمان – الدوار السابع

911847- 11191 AMMAN- 7
circle

 11120 -1150عمان  /الدوار السابع

1150- 11120 amman/7circle

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

176867

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تقديم الشراب والطعام

الصنف

43

43

Class

07/06/2021

Date of
Applicant Name:

176867

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 :

28/07/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة الطباخين االثنين العداد االطعمة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

28/07/2021

Date of

The 2 Chefs For Beverages
Co
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

 11118 -381عمان /الشميساني

381- 11118 AMMAN/AL
SHESANI

 11118 - 381عمان /الشميساني

381- 11118 AMMAN/AL
SHESANI

176731

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تقديم الطعام والشراب

الصنف

43

43

Class

176731

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

services to provide food and drink

362

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

01/08/2021

Applicant Name:

nedal metri salim abualzolof
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

01/08/2021

: تاريخ ايداع الطلب

نضال متري سليم ابو الزلف
االردن
مؤسسة فردية

:اسم طالب التسجيل

شارع بكين20/عمان

bikin amman/20

شارع بكين20/ عمان11194 -941852

941852- 11194 bikin amman/20
177067

Class

43

Goods/Services

services to provide food and beverage

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

43

الصنف

177067

: 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

_______________________________________ا
 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق:: لتنازل
) بمعزل عن العالمهpizza pasta( باستعمال الكلمة

363

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

01/08/2021

Applicant Name:

Chapati Restaurant Company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

01/08/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة مطعم جاباتي
االردن
م.م.ذ

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

11933-2354ب.الجبيهة ص/عمان

amman/al jobihaP.O.Box235411933

الدوار السابع/ عمان11933 -2354ب.ص

P.O.Box2354- 11933 amman -7

عنوان التبليغ

th circle
176748

Class

Goods/Services

services to provide food and drink

43

43

الصنف

176748

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات تقديم الطعام والشراب

364

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

05/08/2021

اسم طالب التسجيل:

مؤسسة محمد احمد عطية المهداوي

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية

05/08/2021

Date of

Mohammad ahmad ateyah
almehdawi co
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

تالع العلي  -سوق السلطان

tla'a alali - alsultan

ص.ب 11937 -4114عمان
176994

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات توفير االطعمة والمشروبات المطاعم

P.O.Box4114- 11937 amman
الصنف

43

43

Class

176994

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

services for providing food and drink restaurants

365

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

24/10/2021

Applicant Name:

ٌٌٌٌٌٌRameen Company
for preparing, selling and
serving
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

24/10/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة رامين العداد و بيع و تقديم األطعمة

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

 عبدون الشمالي- عمان
11183

Amman - Abdoun AlShamali , Jordan ب.ص830571- 11183

- 830571ب.ص

P.O.Box830571- 11183 Amman

ش واي-  عمان11183 -830571ب.ص
صقره

-wadi saqra str
176812

Class

43

Goods/Services

services to providing food and drink restaurans

________________________________________
Disclaimer : the registration of this trade mark
does not give the owners the exclusive right use
descriptive and common words separately from
the mark

43

الصنف

176812

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات تقديم الطعام والشراب

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق: لتنازل
باستخدام الكلمات العامة والوصفية بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

09/11/2021

اسم طالب التسجيل:

محمود محمد عبد هللا الهرش

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية

09/11/2021

Date of

mahmoud mohammad
abdallah alhirsh
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

اربد  -دوار القبة ص.ب 11953 -2919اربد

irbid - al qupah circle
P.O.Box2919- 11953 irbid

اربد  -دوار القبة ص.ب11953 -2919
اربد

P.O.Box2919- 11953 irbid

177083

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب  ،خدمات المقاهي خدمات
الكفتيريات

43

43

Class

177083

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Food and drink catering cafe services cafeteria
services

367

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

16/11/2021

Applicant Name:

Al-Ramsi Restauran
Company for preparing
selling and serving food
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

16/11/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة مطعم الرمسي العداد وبيع وتقديم
االطعمة

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

11181- 450 amman

 عمان450 -11181

11181- 450 amman

 عمان450 -11181

177020

Class

Goods/Services

food and drink catering services

43

43

الصنف

177020

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات تقديم الطعام والشراب

368

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

28/11/2021

Applicant Name:

Yousef afandi for eastern and
western sweet co
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

43

Goods/Services

Food preparation; food and drink catering namely
sweets ; takeaway food services; providing food
and drink,

شركة يوسف افندي للحلويات الشرقية
والغربية
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن-  عمان11181 -2600

2600- 11181 amman - jordan
Class

: تاريخ ايداع الطلب

2632-11181االردن- عمان

amman - jordan 2632-11181

176745

28/11/2021

43

الصنف

176745

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، خدماث الطعام الجاهزة،تحضير الطعام عقديم الطعام وللشراب
والشراب.. توقير الطعام
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تاريخ ايداع الطلب :

25/03/2021

اسم طالب التسجيل:

انسايت هولدينغز كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

25/03/2021

Date of

Incyte Holdings Corporation
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

1801 Augustine Cut-Off,
 1801اوغستين كت-اوف ،ويلمنغتون،
Wilmington, Delaware 19803,
ديالوير  ،19803الواليات المتحدة
United States
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
176939
44
44
176939

من اجل البضائع/الخدمات التالية

توفير موقع على شبكة اإلنترنت للمرضى والمتخصصين في
الرعاية الصحية يحتوي على معلومات الرعاية الصحية المتعلقة
باألمراض وتشخيصها وعالجها.
______________________________________
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 90238456 :
تاريخ االدعاء 06-10-2020 :

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Providing a website to patients and healthcare
professionals containing healthcare information
regarding diseases, diagnosis and treatment of
diseases.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90238456
Claim Date : 2020-10-06

370

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

31/05/2021

اسم طالب التسجيل:

غوانغزهو هوايين هيلث ميديكال غروب
كو ،.ليمتد.
الصين
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

31/05/2021

Guangzhou Huayin Health
Medical Group Co., Ltd.

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Applicant Name:
Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
No. 525, 5F, Building

G1, No.
نمبر5 ،525 .أف ،بيلدينغ دجي ،1نمبر.
31 Kefeng Road, Huangpu
 31كيفينغ رود ،هوانغبو ديستريكت،
District, Guangzhou,
غوانغزهو ،غوانغدونغ ،الصين
Guangdong, China
The Right Choice IP
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
P.O.Box841153- 11184
ص.ب 11184 -841153عمان االردن
AMMAN
Class
الصنف
177024
44
44
177024

خدمات العيادة الطبية؛ خدمات العالج عن بعد؛ خدمات
المستشفيات؛ تأجير المعدات الطبية؛ االستشارات الطبية؛
خدمات الرعاية الصحية؛ المساعدة الطبية؛ اإلرشادات الغذائية
والتغذوية؛ خدمات العالج؛ االستشارات الصحية؛ خدمات
التحاليل الطبية ألغراض التشخيص والعالج التي تقدمها
المعامل الطبية؛ االختبارات الجينية لغايات طبية؛ خدمات
المعلومات الطبية المقدمة عبر اإلنترنت؛ خدمات المصحة؛
الخدمات االستشارية للرعاية الصحية؛ خدمات العناية بالجمال؛
خدمات صالون تجميل الحيوانات األليفة؛ تصميم المسطحات
األرضية؛ خدمات اخصائى البصريات.

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Medical clinic services; Telemedicine services
;Hospital services; Medical equipment rental
;Medical consultations; Healthcare services
Medical assistance; Dietary and nutritional
;guidance; Therapy services; Health counselling
Medical analysis services for diagnostic and
treatment purposes provided by medical
;laboratories; Genetic testing for medical purposes
Medical information services provided via the
Internet; Rest home services; Healthcare advisory
services; Beauty care services; Pet beauty salon
services; Landscape design; Opticians’ services.
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Date of
Applicant Name:

31/05/2021

اعالن الجريدة الرسمية

Guangzhou Huayin Health
Medical Group Co., Ltd.

Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
No. 525, 5F, Building

Applicant for
Correspondence

Trademark

31/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

غوانغزهو هوايين هيلث ميديكال غروب
. ليمتد،.كو
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

G1, No.
. نمبر،1 بيلدينغ دجي،أف5 ،525 .نمبر
31 Kefeng Road, Huangpu
، هوانغبو ديستريكت، كيفينغ رود31
District, Guangzhou,
 الصين، غوانغدونغ،غوانغزهو
Guangdong, China
The Right Choice IP
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
P.O.Box841153- 11184
 عمان االردن11184 -841153ب.ص
AMMAN
Class
الصنف
177027
44
44
177027

Goods/Services

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Telemedicine services; Medical analysis services
for diagnostic and treatment purposes provided by
medical laboratories; Genetic testing for medical
purposes; Medical information services provided
via the Internet; Rest home services; Healthcare
advisory services; Beauty care services; Pet beauty
salon services; Landscape design; Opticians’
services.

خدمات العالج عن بعد؛ خدمات التحاليل الطبية ألغراض
التشخيص والعالج التي تقدمها المعامل الطبية؛ االختبارات
الجينية لغايات طبية؛ خدمات المعلومات الطبية المقدمة عبر
اإلنترنت؛ خدمات المصحة؛ الخدمات االستشارية للرعاية
الصحية؛ خدمات العناية بالجمال؛ خدمات صالون تجميل
الحيوانات األليفة؛ تصميم المسطحات األرضية؛ خدمات
.اخصائى البصريات

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

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

372

: تاريخ ايداع الطلب

Marwan mohammad abdullah
alamro
: Jordan
individual

مروان محمد عبد هللا العمرو

:اسم طالب التسجيل

aqaba - islamic hospital - office
519

519  عيادة-  المستشفى االسالمي- العقبة

03/10/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

03/10/2021

Date of

االردن
فرد

 المستشفى-  العقبة11181 -2140
519  عيادة- االسالمي

2140- 11181 aqaba - islamic
hospital - office 519
177078

Class

44

Goods/Services

An oral and maxillofacial surgery clinic.
Treatment of benign and malignant mouth, face,
and neck tumors. Treatment of facial skeleton
fractures and congenital malformations of mouth,
face and neck. Aesthetic procedures of the face
and neck. Treatment of salivary glands and TM)
diseases. implantology.

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

44

الصنف

177078

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

عياده طبيه مختصه بجراحة و تجميل الوجه و الفم و الفكين.
عالج اورام حميده و خبيثه في الفم والوجه و الرقبه عالج
كسور عظام الوجه و عالج التشوهات الخلقيه بالفم والوجه و
الرقبه تجميل الوجه و الفك و االسنان جراحيا و غير جراحي
 و امراض المفصل الصدغي.امراض الغدد اللعابيه و طب الفم
. زراعة االسنان و تجميلها. الفكي

 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق:التنازل
باستعمال (الكلمات العامة والوصفية )بمعزل عن العالمة

373

: تاريخ ايداع الطلب

Iron Mountain Incorporated
: United States
FOUNDATION

آيرون ماونتين إنكوربوريتد
امريكا
مؤسسة

:اسم طالب التسجيل

One Federal Street, Boston,
Massachusetts 02110, U.S.A.

 ماساتشوستس، بوسطن،ون فيدرال ستريت
 الواليات المتحدة األمريكية،02110

17/03/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

17/03/2021

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
176805
45
45
176805

Goods/Services

Services regarding protection of intellectual
property, namely, intellectual property watch
services; reviewing standards and practices to
assure compliance with legal, regulatory and
business regulation standards in regard to
electronic data management; legal and regulatory
compliance consulting and advisory services
regarding compliance with legal, regulatory and
business requirements and standards applicable to
retention and management of data; litigation
support services, namely, conducting electronic
legal discovery services in the nature of reviewing
emails and other electronically stored information
that could be relevant evidence in a lawsuit via
global computer networks for lawyers and
corporations.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90/192,175
Claim Date : 2020-09-18

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 أي خدمات الحفاظ على،خدمات متعلقة بحماية الملكية الفكرية
حقوق الملكية الفكرية؛ مراجعة معايير وممارسات لضمان
االلتزام بمعايير قضائية وتشريعية وتنظيم األعمال فيما يتعلق
بإدارة البيانات اإللكترونية؛ خدمات استشارية وتقديم المشورة
متعلقة بااللتزام باألحكام والتشريعات القضائية تعنى بااللتزام
بالمتطلبات والمقاييس القضائية والتنظيمية والمتعلقة باألعمال
القابلة للتطبيق على الحفاظ على البيانات وإدارتها؛ خدمات
 أي إدارة خدمات،متعلقة بالنزاعات والخصومات القضائية
إلكترونية للحصول على حقائق القضايا في صورة مراجعة
البريد اإللكتروني ومعلومات أخرى مخزنة إلكترونيا والتي قد
تكون عبارة عن دليل في قضية قضائبة عبر شبكات الحاسوب
.العالمية للمحامين والشركات

_______________________________________ا
US : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
90/192,175 : رقم االدعاء
18-09-2020 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

4/10/2020

اسم طالب التسجيل:

هاينكن آشيا باسيفيك بيه تي إي ،ليمتد

جنسية الطالب :

سنغافورة

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

HEINEKEN ASIA PACIFIC PTE.
LTD.
SINGAPORE

Foreign Company

9جاالن أحمد ابراهيم ،سنغافورة 639934

459 Jalan Ahmad Ibrahim, Singapore
639934

مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم ، 104شارع
مكة ،ص .ب  921100عمان  11192االردن

173520

4/10/2020

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

بيرة ،مزر كحولي (نوع من البيرة حلو المذاق) ،بيرة فوارة كحولية (جعه
داكنه) ،بيرة كحولية داكنه ذات طعم قوي ،بيرة كحولية داكنه مرة الطعم،
مشروبات شعير ،بيرة غير كحولية ومزر غير كحولي (نوع من البيرة حلو
المذاق) وبيرة فوارة غير كحولية (جعه داكنه) وبيرة غير كحولية داكنه ذات
طعم قوي وبيرة غير كحولية داكنه مرة الطعم ،مشروبات كحولية أو غير
كحولية أساسها البيرة أوالمزر (نوع من البيرة حلو المذاق) أوالبيرة الفوارة
( جعه داكنه) أوالبيرة داكنه ذات الطعم القوي أوالبيرة الداكنه مرة الطعم. ,

TAG Org Building No. 104, Mecca
Street, P.O.Box 921100 Amman
11192, Jordan

32

32

Class

173520

Date of
Applicant Name:
Nationality

:
Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Beer; ale; lager; stout; porter; malt beverages; non-alcoholic
beer, ale, lager, stout and porter; alcoholic and non-alcoholic
beer, ale, lager, stout or porter based beverages. ,

_______________________________________
م ع المطالبة باأللوان األزرق ودرجاته والرمادي الغامق والرمادي الفاتح
واألبيض والبرتقالي والبني الفاتح

بناء على قرار مسجل العالمات التجارية ع ت7175/173520
تاريخ 2022/3/15

claiming blue and its shades, dark gray, light gray, white,
orange and light brown

