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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

01/04/2021

Applicant Name:

UPL Corporation Limited
: Mauritius
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

01/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

يو بي ال كوربوريشن ليمتد
موريشيوس
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

5TH FLOOR, NEWPORT
 لويس، نيوبورت بلدينغ،الطابق الخامس
BUILDING, LOUIS
 موريشيوس، بورت لويس،باستور ستريت
PASTEUR STREET, PORT
LOUIS, MAURITIUS
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
177338
1
1
177338

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Voider
Goods/Services

Acrylic resins, unprocessed; activated carbon /
activated charcoal; additives, chemical, to
fungicides / chemical additives to fungicides;
additives, chemical, to insecticides / chemical
additives to insecticides; adjuvants, other than for
medical or veterinary purposes; agricultural
chemicals, except fungicides, herbicides,
insecticides and parasiticides; anti-sprouting
preparations for vegetables; biological
preparations, other than for medical or veterinary
purposes; chemicals for use in forestry, except
fungicides, herbicides, insecticides and
parasiticides; fertilizing preparations / fertilising
preparations; genes of seeds for agricultural
production; horticultural chemicals, except
fungicides, herbicides, insecticides and
parasiticides; plant growth regulating preparations;
seaweeds [fertilizers] / seaweeds [fertilisers]; soil
conditioning preparations; soil for growing.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 إضافات، كربونات منشطة،راتينغ االكريليك غير المعالج
 إضافات كيميائية لمبيدات،كيميائية لمبيدات الفطريات
، عوامل مقوية بخالف كونها لغايات طبية أو بيطرية،الحشرات
كيماويات زراعية عدا مبيدات الفطريات واالعشاب الضارة
 مستحضرات مكافحة،والحشائش والحشرات والطفيليات
 المستحضرات البيولوجية بخالف،البكتيريا للخضراوات
 المواد الكيميائية،المستخدمة للغايات الطبية أو البيطرية
المستخدمة في البستنة باستثناء مبيدات الفطريات ومبيدات
،األعشاب الضارة ومبيدات الحشرات ومبيدات الطفيليات
 كيماويات، جينات البذور لإلنتاج الزراعي،مستحضرات تسميد
الضارة
البستنة باستثناء مبيدات الفطريات ومبيدات األعشاب
ّ
 مستحضرات لتنظيم نمو،ومبيدات الحشرات ومبيدات الطفيليات
، مستحضرات لتكييف التربة،) طحالب بحرية (اسمدة،النباتات
.تراب للزراعة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

12/04/2021

Applicant Name:

Altintar Tarim Anonim Sirketi
: Turkey
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

12/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

)شركة التينتار زراعة (شركة مساهمة
تركيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

AOSB 2. KISIM MAHALLESI المنطقة الصناعية المنظمة في انطاليا الحي
26. CADDE NO: 6
، دوشيمالتي6  رقم26  شارع2 الجزء
DOSEMEALTI, ANTALYA
انطاليا تركيا
TURKIYE
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
177367
1
1
177367

Goods/Services

Additives, chemical, to fungicides / chemical additives to fungicides;
additives, chemical, to insecticides / chemical additives to insecticides;
agricultural chemicals, except fungicides, herbicides, insecticides and
parasiticides; horticultural chemicals, except fungicides, herbicides,
insecticides and parasiticides; anti-sprouting preparations for
vegetables; bacterial preparations, other than for medical and
veterinary use; biostimulants for plants; carbolineum for the protection
of plants; chemical condensation preparations; chemical preparations
to prevent diseases affecting cereal plants; chemical preparations to
prevent diseases affecting vine plants; chemical preparations to
prevent wheat blight / chemical preparations to prevent wheat smut;
chemical substances for preserving foodstuffs; chemicals for use in
forestry, except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides;
defoliants; flower preservatives; seed preserving substances; soil
conditioning preparations; plant growth regulating preparations;
preparations of trace elements for plants; grafting mastic for trees;
grafting wax for trees; tree cavity fillers [forestry]; compost; animal
manure; fertilizers / fertilisers; nitrogenous fertilizers / nitrogenous
fertilisers; fertilizing preparations / fertilising preparations; fish meal
fertilizers / fish meal fertilisers; gypsum for use as a fertilizer; organic
digestate [fertilizer] / organic digestate [fertiliser]; phosphates
[fertilizers] / phosphates [fertilisers]; peat [fertilizer] / peat [fertiliser];
peat pots for horticulture; salts [fertilizers] / salts [fertilisers];
seaweeds [fertilizers] / seaweeds [fertilisers]; slag [fertilizers] / slag
[fertilisers]; expanded clay for hydroponic plant growing [substrate];
humus; humus top dressing; potting soil; topsoil; soil for growing;
substrates for soil-free growing [agriculture]; biological preparations,
other than for medical or veterinary purposes.
________________________________________
Special condition : Claiming green, white and light blue colors.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 إضافات كيميائية لمبيدات،إضافات كيميائية لمبيدات الفطريات
 كيماويات زراعية عدا مبيدات الفطريات واالعشاب،الحشرات
 كيماويات البستنة،الضارة والحشائش والحشرات والطفيليات
باستثناء مبيدات الفطريات ومبيدات األعشاب الضارة ومبيدات
 مستحضرات مكافحة البكتيريا،الحشرات ومبيدات الطفيليات
 مستحضرات بكتيرية بخالف المستخدمة لغايات،للخضراوات
 كربولينيوم لوقاية، المنشطات الحيوية للنباتات،طبية أو بيطرية
 المستحضرات الكيميائية، مستحضرات تكثيف كيميائية،النباتات
 المستحضرات،للوقاية من األمراض التي تصيب نباتات الحبوب
،الكيميائية للوقاية من األمراض التي تصيب نباتات العنب
 مستحضرات كيميائية لمنع/مستحضرات كيميائية لمنع آفة القمح
 المواد الكيميائية، مواد كيميائية لحفظ المواد الغذائية،داء القمح
المستخدمة في البستنة باستثناء مبيدات الفطريات ومبيدات
،األعشاب الضارة ومبيدات الحشرات ومبيدات الطفيليات
 مواد حافظة، مواد حافظة للزهور،مزيالت أوراق النباتات
 مستحضرات لتنظيم نمو، مستحضرات لتكييف التربة،للبذور
، الشحيحة للنباتات/ مستحضرات من العناصر الزهيدة،النباتات
 حشوات، شمع لتطعيم الشجر،صمغ مصطكاوي لتطعيم الشجر
 أسمدة، السماد الطبيعي،]لتجاويف الشجر [تستخدم في الغابات
، مستحضرات تسميد، اسمدة نيتروجينية، المخصبات،الحيوانات
 مخلفات، الجبس الستخدامه كسماد،أسمدة من وجبات السمك
 خث،] الفوسفات [أسمدة،]الهضم الالهوائي العضوية [أسمدة
،) أوعية خث للبستنة (سماد عضوي،)[سماد] (سماد عضوي
 طين،] خبث [سماد،] طحالب بحرية [اسمدة،]أمالح [أسمدة
 سماد دبالي، دبال،]مفرود للزراعة المائية للنبات [طبقة تحتية
 طبقات، تراب للزراعة، التربة الفوقية، تربة تأصيص،سطحي
 المستحضرات البيولوجية،]تحتية للزراعة بدون تربة [زراعة
.بخالف المستخدمة للغايات الطبية أو البيطرية
______________________________________
مع المطالبة بااللوان االخضر واالبيض: _اشتراطات خاصة
.واالزرق الفاتح
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

12/04/2021

Applicant Name:

Unifarmchemical Tarim
Sanayi Ve Ticaret Limited
Sirketi
: Turkey
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

12/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة يونيفارميكيميكال زراعة وصناعة
)وتجارة (شركة محدودة

:اسم طالب التسجيل

تركيا
شركة اجنبية

: جنسية الطالب

AOSB 2. KISIM MAHALLESI المنطقة الصناعية المنظمة في انطاليا الحي
26. CADDE NO: 6
، دوشيمالتي6  رقم26  شارع2 الجزء
DOSEMEALTI, ANTALYA
انطاليا تركيا
TURKIYE
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
177368
1
1
177368

Goods/Services

Additives, chemical, to fungicides / chemical additives to fungicides;
additives, chemical, to insecticides / chemical additives to insecticides;
agricultural chemicals, except fungicides, herbicides, insecticides and
parasiticides; horticultural chemicals, except fungicides, herbicides,
insecticides and parasiticides; anti-sprouting preparations for vegetables;
bacterial preparations, other than for medical and veterinary use; biostimulants
for plants; carbolineum for the protection of plants; chemical condensation
preparations; chemical preparations to prevent diseases affecting cereal plants;
chemical preparations to prevent diseases affecting vine plants; chemical
preparations to prevent wheat blight / chemical preparations to prevent wheat
smut; chemical substances for preserving foodstuffs; chemicals for use in
forestry, except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides;
defoliants; flower preservatives; seed preserving substances; soil conditioning
preparations; plant growth regulating preparations; preparations of trace
elements for plants; grafting mastic for trees; grafting wax for trees; tree
cavity fillers [forestry]; compost; animal manure; fertilizers / fertilisers;
nitrogenous fertilizers / nitrogenous fertilisers; fertilizing preparations /
fertilising preparations; fish meal fertilizers / fish meal fertilisers; gypsum for
use as a fertilizer; organic digestate [fertilizer] / organic digestate [fertiliser];
phosphates [fertilizers] / phosphates [fertilisers]; peat [fertilizer] / peat
[fertiliser]; peat pots for horticulture; salts [fertilizers] / salts [fertilisers];
seaweeds [fertilizers] / seaweeds [fertilisers]; slag [fertilizers] / slag
[fertilisers]; expanded clay for hydroponic plant growing [substrate]; humus;
humus top dressing; potting soil; topsoil; soil for growing; substrates for soilfree growing [agriculture]; biological preparations, other than for medical or
veterinary purposes.
________________________________________
Special condition : Claiming red and black colors.

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 إضافات كيميائية لمبيدات،إضافات كيميائية لمبيدات الفطريات
 كيماويات زراعية عدا مبيدات الفطريات واالعشاب الضارة،الحشرات
 كيماويات البستنة باستثناء مبيدات،والحشائش والحشرات والطفيليات
الفطريات ومبيدات األعشاب الضارة ومبيدات الحشرات ومبيدات
 مستحضرات، مستحضرات مكافحة البكتيريا للخضراوات،الطفيليات
 المنشطات الحيوية،بكتيرية بخالف المستخدمة لغايات طبية أو بيطرية
، مستحضرات تكثيف كيميائية، كربولينيوم لوقاية النباتات،للنباتات
المستحضرات الكيميائية للوقاية من األمراض التي تصيب نباتات
 المستحضرات الكيميائية للوقاية من األمراض التي تصيب،الحبوب
 مستحضرات/ مستحضرات كيميائية لمنع آفة القمح،نباتات العنب
 المواد، مواد كيميائية لحفظ المواد الغذائية،كيميائية لمنع داء القمح
الكيميائية المستخدمة في البستنة باستثناء مبيدات الفطريات ومبيدات
 مزيالت،األعشاب الضارة ومبيدات الحشرات ومبيدات الطفيليات
، مواد حافظة للبذور، مواد حافظة للزهور،أوراق النباتات
، مستحضرات لتنظيم نمو النباتات،مستحضرات لتكييف التربة
 صمغ، الشحيحة للنباتات/مستحضرات من العناصر الزهيدة
 حشوات لتجاويف، شمع لتطعيم الشجر،مصطكاوي لتطعيم الشجر
، أسمدة الحيوانات، السماد الطبيعي،]الشجر [تستخدم في الغابات
 أسمدة من وجبات، مستحضرات تسميد، اسمدة نيتروجينية،المخصبات
 مخلفات الهضم الالهوائي العضوية، الجبس الستخدامه كسماد،السمك
 أوعية خث،) خث [سماد] (سماد عضوي،] الفوسفات [أسمدة،][أسمدة
 خبث،] طحالب بحرية [اسمدة،] أمالح [أسمدة،)للبستنة (سماد عضوي
 سماد، دبال،] طين مفرود للزراعة المائية للنبات [طبقة تحتية،][سماد
 طبقات، تراب للزراعة، التربة الفوقية، تربة تأصيص،دبالي سطحي
 المستحضرات البيولوجية بخالف،]تحتية للزراعة بدون تربة [زراعة
.المستخدمة للغايات الطبية أو البيطرية
_______________________________________
.مع المطالبة بااللوان االحمر واالسود: اشتراطات خاصة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

07/07/2021

اسم طالب التسجيل:

تشامبيون اكس يو اس ايه انك
امريكا
شركة اجنبية

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

 11177اس ستاديوم دي ار شوجر الند
تكساس الواليات المتحدة االمريكية 77478

عنوان التبليغ

 11193 - 93093عمان

رقم العالمة التجارية

177253

07/07/2021

Date of

championx usa inc
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

11177 s stadium dr sugar land
texas united states 77478
93093- 11193 Amman

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

سوائل تنقيب كيماوية للتنقيب عن آبار النفط والغاز؛ كيماويات
صناعية؛ سوائل وكيماويات خزانات؛ كيماويات لالستخدام في
التنقيب عن النفط؛ كيماويات لالستخدام في بناء اآلبار؛
اإلضافات الكيميائية لسوائل التنقيب عن آبار النفط؛ الكيماويات
المستخدمة في استكشاف النفط والغاز والتنقيب عنهما ونقلهما؛
الكيماويات المستخدمة في إنتاج النفط والغاز؛ المستحضرات
الكيميائية المستخدمة في الصناعة؛ كيماويات معالجة المياه؛
كيماويات عضوية لالستخدام في مياه التبريد ومياه المراجل
والكيماويات وتطبيقات معالجة النفايات لمنع الترسيب والتآكل
وانسداد المعدات؛ الكيماويات المستخدمة في في إنتاج ثاني
أكسيد الكلور؛ الكيماويات المستخدمة في تحفيز آبار النفط
والغاز؛ الكيماويات المستخدمة في تكسير آبار النفط والغاز؛
الكيماويات المستخدمة في تعزيز استخراج النفط من اآلبار؛
الكيماويات ،وتحديدًا ،البوليمرات المستخدمة في تطبيقات حقول
النفط؛ كيماويات التثبيت باألسمنت؛ كيماويات لتطبيقات
توصيالت األنابيب وعمليات النقل؛ إضافات كيميائية إلزالة
الهيدروكربونات وإزالة الغازات ،وتحديدا ً في صناعات التكرير
والبتروكيماويات.

_______________________________________
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 90/455610 :
تاريخ االدعاء 08-01-2021 :

1

1

Class

177253

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

;Oil and gas wellhead chemical drilling fluids
industrial chemicals; reservoir fluids and
;chemicals; chemicals for use in oil drilling
chemicals for use in well construction; chemical
additives for oil well drilling fluids; chemicals for
use with exploring, drilling for, and transporting
oil and gas; chemicals used in oil and gas
production; chemical preparations for use in
industry; water treatment chemicals; organic
chemicals for use in cooling water, boiler water,
chemicals and waste treatment applications to
prevent scaling, corrosion, and fouling of
equipment; chemicals for use in the production of
chlorine dioxide; chemicals used in oil and gas
well stimulation; chemicals used in oil and gas
well fracturing; chemicals for use in enhancing oil
recovery from wells; chemicals, namely,
polymers, used in oilfield applications; cementing
chemicals; chemicals for pipeline and midstream
applications; chemical additives for hydrocarbon
removal and degassing, namely, in the refining and
petrochemical industries
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90/455610
Claim Date : 2021-01-08
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

09/03/2021

اسم طالب التسجيل:

اكزو نوبل كوتنجز انترناشيونال بي.فيه.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

هولندا
شركة اجنبية
فيلبيرويج  6824 ،76بي ام ارنهيم ،هولندا

09/03/2021

Date of

Akzo Nobel Coatings
International B.V.
: Netherlands
Foreign Company

Applicant Name:

Velperweg 76, 6824 BM,
Arnhem, The Netherlands

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177155
2
2
177155

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

INTERBUILD
من اجل البضائع/الخدمات التالية

الدهانات ،الطالءات ،طالءات المينا ،الورنيش؛ الملونات ،طالء
مائي طباشيري ،طالء اللك؛ مستحضرات ومواد تجفيف الطالء
والورنيش؛ مواد حافظة للخشب وصبغات للخشب؛ مضادات
التآكل؛ ال مركبات المقاومة للقاذورات وطالءات مقاومة للنمو
الفطري؛ المخففات للبضائع المذكورة أعاله؛ دهانات األساس.

Goods/Services

Paints, coatings, enamels, varnishes; coloring
matters, distempers, lacquers; paint and varnish
drying preparations and substances; wood
preservatives, wood stains; anti-corrosives; antifouling compositions, anti-fouling paints; thinners
for the aforesaid goods; primers.

8

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

19/04/2021

Applicant Name:

Petra Paints Factory Company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

2

مصانع دهانات البتراء
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

 عمان11134 -340729

340729- 11134 Amman-Ez
Zarqa main road
Class

: تاريخ ايداع الطلب

 عمان11134 -340729 عمان

340729- 11134 Amman-Ez
Zarqa main road

177262

19/04/2021

2

الصنف

177262

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

BYT
Goods/Services

paints*, varnishes*, wood coatings paints ,
thinners for paints, thinners for lacquers, coatings
paints

الخدمات التالية/من اجل البضائع

, مرققات الدهانات,  طالءات الخشب دِهانات, ورنيش,دِهانات
) الطالءات (دهانات,مرققات الالكيه

9

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

29/08/2021

Applicant Name:

َQuds paints industry private
joint stock
: Jordan
Private Shareholding Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

amman - sahab (near king
abdullah II industrial estate )
176- 11512 amman - sahab
(near king abdullah II industrial
estate )
Class
177091
2
2

Goods/Services

paints

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

29/08/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة القدس لصناعة الدهانات المساهمة
الخاصة
االردن
مساهمة خاصة

:اسم طالب التسجيل

 سحاب (بجانب مدينة الملك عبد هللا- عمان
) الثاني الصناعية
 سحاب (بجانب-  عمان11512 -176
) مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية
الصنف

177091

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

دهانات

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
باستعمال (الكلمات العامة والوصفية )بمعزل عن العالمة

10

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

29/08/2021

Applicant Name:

َQuds paints industry private
joint stock
: Jordan
Private Shareholding Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

amman - sahab (near king
abdullah II industrial estate )
176- 11512 amman - sahab
(near king abdullah II industrial
estate )
Class
177095
2
2

Goods/Services

paints

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

29/08/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة القدس لصناعة الدهانات المساهمة
الخاصة
االردن
مساهمة خاصة

:اسم طالب التسجيل

 سحاب (بجانب مدينة الملك عبد هللا- عمان
) الثاني الصناعية
 سحاب (بجانب-  عمان11512 -176
) مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية
الصنف

177095

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

دهانات

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
باستعمال (الكلمات العامة والوصفية )بمعزل عن العالمة

11

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

29/08/2021

Applicant Name:

َQuds paints industry private
joint stock
: Jordan
Private Shareholding Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

amman - sahab (near king
abdullah II industrial estate )
176- 11512 amman - sahab
(near king abdullah II industrial
estate )
Class
177090
2
2

Goods/Services

paints

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

29/08/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة القدس لصناعة الدهانات المساهمة
الخاصة
االردن
مساهمة خاصة

:اسم طالب التسجيل

 سحاب (بجانب مدينة الملك عبد هللا- عمان
) الثاني الصناعية
 سحاب (بجانب-  عمان11512 -176
) مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية
الصنف

177090

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

دهانات

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
باستعمال (الكلمات العامة والوصفية )بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

29/08/2021

Applicant Name:

َQuds paints industry private
joint stock
: Jordan
Private Shareholding Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

amman - sahab (near king
abdullah II industrial estate )
176- 11512 amman - sahab
(near king abdullah II industrial
estate )
Class
177092
2
2

Goods/Services

paints

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

29/08/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة القدس لصناعة الدهانات المساهمة
الخاصة
االردن
مساهمة خاصة

:اسم طالب التسجيل

 سحاب (بجانب مدينة الملك عبد هللا- عمان
) الثاني الصناعية
 سحاب (بجانب-  عمان11512 -176
) مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية
الصنف

177092

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

دهانات

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
باستعمال (الكلمات العامة والوصفية )بمعزل عن العالمة

13

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

29/08/2021

Applicant Name:

َQuds paints industry private
joint stock
: Jordan
Private Shareholding Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

amman - sahab (near king
abdullah II industrial estate )
176- 11512 amman - sahab
(near king abdullah II industrial
estate )
Class
177093
2
2

Goods/Services

paints

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

29/08/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة القدس لصناعة الدهانات المساهمة
الخاصة
االردن
مساهمة خاصة

:اسم طالب التسجيل

 سحاب (بجانب مدينة الملك عبد هللا- عمان
) الثاني الصناعية
 سحاب (بجانب-  عمان11512 -176
) مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية
الصنف

177093

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

دهانات

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
باستعمال (الكلمات العامة والوصفية )بمعزل عن العالمة

14

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

29/08/2021

Applicant Name:

َQuds paints industry private
joint stock
: Jordan
Private Shareholding Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

amman - sahab (near king
abdullah II industrial estate )
176- 11512 amman - sahab
(near king abdullah II industrial
estate )
Class
177089
2
2

Goods/Services

paints

________________________________________
Disclaimer : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق
المطلق باستعمال (الكلمات العامة والوصفية )بمعزل عن العالمة

29/08/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة القدس لصناعة الدهانات المساهمة
الخاصة
االردن
مساهمة خاصة

:اسم طالب التسجيل

 سحاب (بجانب مدينة الملك عبد هللا- عمان
) الثاني الصناعية
 سحاب (بجانب-  عمان11512 -176
) مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية
الصنف

177089

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

دهانات

______________________________________
The registration of this mark does not : _التنازل
give owners the right to use the general and
descriptive words g separately from the mark

15

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

29/08/2021

Applicant Name:

َQuds paints industry private
joint stock
: Jordan
Private Shareholding Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

amman - sahab (near king
abdullah II industrial estate )
176- 11512 amman - sahab
(near king abdullah II industrial
estate )
Class
177096
2
2

Goods/Services

paints

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

29/08/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة القدس لصناعة الدهانات المساهمة
الخاصة
االردن
مساهمة خاصة

:اسم طالب التسجيل

 سحاب (بجانب مدينة الملك عبد هللا- عمان
) الثاني الصناعية
 سحاب (بجانب-  عمان11512 -176
) مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية
الصنف

177096

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

دهانات

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
باستعمال (الكلمات العامة والوصفية )بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

29/08/2021

Applicant Name:

َQuds paints industry private
joint stock
: Jordan
Private Shareholding Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

amman - sahab (near king
abdullah II industrial estate )
176- 11512 amman - sahab
(near king abdullah II industrial
estate )
Class
177094
2
2

Goods/Services

paints

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

29/08/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة القدس لصناعة الدهانات المساهمة
الخاصة
االردن
مساهمة خاصة

:اسم طالب التسجيل

 سحاب (بجانب مدينة الملك عبد هللا- عمان
) الثاني الصناعية
 سحاب (بجانب-  عمان11512 -176
) مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية
الصنف

177094

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

دهانات

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
باستعمال (الكلمات العامة والوصفية )بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

29/08/2021

Applicant Name:

َQuds paints industry private
joint stock
: Jordan
Private Shareholding Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

amman - sahab (near king
abdullah II industrial estate )
176- 11512 amman - sahab
(near king abdullah II industrial
estate )
Class
177088
2
2

Goods/Services

paints

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

29/08/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة القدس لصناعة الدهانات المساهمة
الخاصة
االردن
مساهمة خاصة

:اسم طالب التسجيل

 سحاب (بجانب مدينة الملك عبد هللا- عمان
) الثاني الصناعية
 سحاب (بجانب-  عمان11512 -176
) مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية
الصنف

177088

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

دهانات

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
باستعمال (الكلمات العامة والوصفية )بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

29/08/2021

Applicant Name:

َQuds paints industry private
joint stock
: Jordan
Private Shareholding Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

amman - sahab (near king
abdullah II industrial estate )
176- 11512 amman - sahab
(near king abdullah II industrial
estate )
Class
177100
2
2

Goods/Services

paints

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

29/08/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة القدس لصناعة الدهانات المساهمة
الخاصة
االردن
مساهمة خاصة

:اسم طالب التسجيل

 سحاب (بجانب مدينة الملك عبد هللا- عمان
) الثاني الصناعية
 سحاب (بجانب-  عمان11512 -176
) مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية
الصنف

177100

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

دهانات

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
باستعمال (الكلمات العامة والوصفية )بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

29/08/2021

Applicant Name:

َQuds paints industry private
joint stock
: Jordan
Private Shareholding Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

amman - sahab (near king
abdullah II industrial estate )
176- 11512 amman - sahab
(near king abdullah II industrial
estate )
Class
177099
2
2

Goods/Services

paints

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

29/08/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة القدس لصناعة الدهانات المساهمة
الخاصة
االردن
مساهمة خاصة

:اسم طالب التسجيل

 سحاب (بجانب مدينة الملك عبد هللا- عمان
) الثاني الصناعية
 سحاب (بجانب-  عمان11512 -176
) مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية
الصنف

177099

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

دهانات

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
باستعمال (الكلمات العامة والوصفية )بمعزل عن العالمة

20

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

29/08/2021

Applicant Name:

َQuds paints industry private
joint stock
: Jordan
Private Shareholding Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

amman - sahab (near king
abdullah II industrial estate )
176- 11512 amman - sahab
(near king abdullah II industrial
estate )
Class
177098
2
2

Goods/Services

paints

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

29/08/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة القدس لصناعة الدهانات المساهمة
الخاصة
االردن
مساهمة خاصة

:اسم طالب التسجيل

 سحاب (بجانب مدينة الملك عبد هللا- عمان
) الثاني الصناعية
 سحاب (بجانب-  عمان11512 -176
) مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية
الصنف

177098

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

دهانات

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
باستعمال (الكلمات العامة والوصفية )بمعزل عن العالمة

21

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

29/08/2021

Applicant Name:

َQuds paints industry private
joint stock
: Jordan
Private Shareholding Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

amman - sahab (near king
abdullah II industrial estate )
176- 11512 amman - sahab
(near king abdullah II industrial
estate )
Class
177097
2
2

Goods/Services

paints

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

29/08/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة القدس لصناعة الدهانات المساهمة
الخاصة
االردن
مساهمة خاصة

:اسم طالب التسجيل

 سحاب (بجانب مدينة الملك عبد هللا- عمان
) الثاني الصناعية
 سحاب (بجانب-  عمان11512 -176
) مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية
الصنف

177097

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

دهانات

_______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: التنازل
باستعمال (الكلمات العامة والوصفية )بمعزل عن العالمة

22

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

07/02/2022

Applicant Name:

Mahmoud Metib Mohamad
Anan
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

2

Goods/Services

paints agglutinants for paints (paints) coatings
pigments

محمود متعب محمد عنان

:اسم طالب التسجيل

 ش عطية بني هاني-  اربد21110 -1286
 ش عطية بني هاني-  اربد21110 -1286

1286- 21110 irbid - attyeh bani
hani str
Class

: تاريخ ايداع الطلب

االردن
مؤسسة فردية

1286- 21110 irbid - attyeh bani
hani str

177116

07/02/2022

2

الصنف

177116

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

دهانات مثبتات الدهان طالءات (دهانات) صبغات
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

24/12/2020

اسم طالب التسجيل:

كولجيت-بالموليف كومباني
امريكا
شركة اجنبية

Colgate-Palmolive Company
: United States
Foreign Company

 300بارك افينيو ،نيويورك ،نيويورك
 ،10022الواليات المتحدة االميركية

300 Park Avenue, New York,
New York 10022, USA

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

24/12/2020

Date of
Applicant Name:

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177246
3
3
177246

من اجل البضائع/الخدمات التالية

صابون جلي سائل؛ منظفات جاليات األطباق السائلة؛ صابون
سائل لغسيل الصحون؛ منظفات االرضيات؛ منظفات الزجاج؛
مطهرات الغسيل؛ الصابون؛ المواد العطرية؛ الزيوت العطرية؛
غسول لوشن الشعر ومنظفات االسنان.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Dishwashing liquid; Liquid dishwasher detergents
Liquid soap for dish washing; floor cleaner; glass
;cleaner; laundry detergent; soaps; perfumery
essential oils; hair lotions and dentifrices.
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تاريخ ايداع الطلب :

11/02/2021

اسم طالب التسجيل:

لويس فايتون ماليتير

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

11/02/2021

Date of

LOUIS VUITTON
MALLETIER
: France
Foreign Company

Applicant Name:

2, rue du Pont Neuf, 75001
Paris, France

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177247
3
3
177247

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

IMAGINATION
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المواد العطرية؛ العطور؛ ماء الزينة المعطر؛ المستحضرات
العطرية؛ ماء الكولونيا العطري؛ المواد األساسية للعطور؛
مستخلصات الزهور بكونها عطور؛ الزيوت العطرية؛
مستحضرات التجميل لغايات العناية بالبشرة والشفاه؛ لوشن
لغايات التجميل؛ أقنعة التجميل؛ مستحضرات تجميل لليدين
والوجه والجسم؛ الصابون؛ جل االغتسال؛ جل االستحمام؛ زيت
االستحمام؛ مستحلبات التنظيف ألغراض الزينة؛ مزيالت
الروائح الكريهة.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء 4673891 :
تاريخ االدعاء 11-08-2020 :

Goods/Services

Perfumery; perfumes ; toilet water ; eau de parfum
; eau de Cologne ; bases for perfume; extracts of
flowers being perfumes; essential oils; cosmetic
; preparations purposes for skin and lip care
; lotions for cosmetic purposes ; beauty masks
; cosmetic for the hands, face and body; soaps
shower gels ; bath gels ; bath oil ; cleansing milk
for toilet purpose ; deodorants.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : FR
Claim No : 4673891
Claim Date : 2020-08-11
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: تاريخ ايداع الطلب

Colgate-Palmolive Company
: United States
Foreign Company

بالموليف كومباني-كولجيت
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

300 Park Avenue, New York,
New York 10022, USA

 نيويورك، نيويورك، بارك افينيو300
 الواليات المتحدة االميركية،10022

07/03/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

07/03/2021

Date of

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177168
3
3
177168

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

LADY SPEED STICK ZERO%
Goods/Services

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Deodorants and antiperspirants for personal use.

مزيالت الروائح الكريهة ومانعات التعرق لالستخدام الشخصي

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give the owners the exclusive right to use
the words LADY, SPEED, STICK and ZERO and
the symbol % whenever appearing differently or
separately from the mark.

_______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال: التنازل
 والرمزZERO  وSTICK  وSPEED  وLADY الكلمات
. عندما تظهر بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة%
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Date of

15/03/2021

Applicant Name:

Veyx-Pharma GmbH
: Germany
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Sohreweg 6, 34639
Schwarzenborn, Germany

15/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

فارما جي أم بي أتش-فيكس
المانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، شوارزنبورن34639 ،6 سوهريويج
المانيا

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177154
3
3
177154

Goods/Services

Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; cosmetic
preparations for animals; shampoos for pets;
breath fresheners for animals.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

،مستحضرات التبييض وغيرها من المواد لغسيل المالبس
، الصابون،مستحضرات التنظيف والصقل والفرك والكشط
 غسول، مستحضرات التجميل، الزيوت العطرية،العطور
، مستحضرات التجميل للحيوانات، منظفات األسنان،الشعر
. معطرات النفس للحيوانات،شامبو الشعر للحيوانات األليفة
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Date of

21/03/2021

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

BOLTON MANITOBA
S.P.A.

Nationality

: Italy
Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Foreign Company
VIA G.B. PIRELLI 19, 20124
MILANO, Italy

21/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.ايه.بي.بولتون مانيتوبا اس

:اسم طالب التسجيل

ايطاليا
شركة اجنبية
، ميالنو20124 ،19 بيريلي.بي.فيا جي
ايطاليا

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177227
3
3
177227

Goods/Services

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Washing preparations, Detergents, Whitening
preparations, Cleaning substances for household
use, degreaser preparations for household use; anti
limescale products for household use; Destainers,
Washing additives; Impregnated cloths for
polishing; Cloths impregnated with a detergent for
cleaning.

مستحضرات الغسيل والمنظفات ومستحضرات التبييض ومواد
التنظيف لالستخدامات المنزلية ومستحضرات إزالة الشحوم
لالستخدام المنزلي؛ منتجات مقاومة الترسبات الكلسية لالستخدام
المنزلي؛ مزيالت البقع ومواد الغسيل المضافة؛ قطع األقمشة
.المشربة بالمنظفات للتنظيف
المشربة للتلميع؛ األقمشة
َّ
ّ

________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in silver, dark blue, light blue,
red and white colors according to the print filed
with the application.

_______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون: اشتراطات خاصة
بااللوان الفضي واألزرق الداكن واألزرق الفاتح واألحمر
.واألبيض وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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Date of
Applicant Name:
Nationality

CURASEPT A.D.S. S.r.l.
: Italy

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

13/04/2021

Foreign Company
Via Parini, 19/A, 21047
Saronno (VA), ITALY

13/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.ال.آر. اس.اس.دي.كوراسيبت ايه
ايطاليا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 سارونو (في21047 ،ايه/19 ،فيا باريني
 إيطاليا،)ايه

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
177356
3
3
177356

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

CURASEPT
Goods/Services

Products for oral hygiene (non-medicated), namely
toothpaste, toothpaste gels, medicated dentifrices,
breath-freshening sprays, bleaching preparations
for the teeth, tooth whitening preparations and
bleaching accelerators, dental bleaching gels,
cosmetics for removing stains, medicated tooth
polishing preparations, medicated tooth whitening
preparations, medicated bleaching preparations;
desensitizing gel toothpaste with fluoride;
preparations for cleaning artificial dentures,
cleaning preparations for artificial teeth,
mouthwashes and breath fresheners.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

منتجات نظافة الفم (غير الطبية) وبالتحديد معجون األسنان وجل
(هالم) معجون األسنان ومعاجين األسنان الطبية وبخاخات
منعشة للنفس ومستحضرات تبييض األسنان ومستحضرات
تنظيف األسنان ومسرعات التبييض وجل (هالم) تبييض
األسنان ومستحضرات التجميل إلزالة البقع ومستحضرات تلميع
األسنان الطبية ومستحضرات تفتيح األسنان الطبية
 معجون أسنان جل (هالم) مزيل،ومستحضرات التبييض الطبية
 مستحضرات لتنظيف أطقم األسنان،للتحسس بالفلورايد
الصناعية ومستحضرات تنظيف األسنان الصناعية وغسوالت
.الفم ومعطرات النفس
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تاريخ ايداع الطلب :

20/04/2021

اسم طالب التسجيل:

كوزموس كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

20/04/2021

Date of

Cosmos Corporation
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

601 Pearl Dr., Saint Peters,
 601بيرل دي ار ،.سينت بيترز ،ميزوري
Missouri 63376, United States
 ،63376الواليات المتحدة األمريكية
of America
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
177300
3
3
177300

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

3D MICROGUARD
من اجل البضائع/الخدمات التالية

منتجات العناية بالفم للحيوانات األليفة.
_______________________________________
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 90/272,028 :
تاريخ االدعاء 22-10-2020 :

Goods/Services

Oral care products for pets.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90/272,028
Claim Date : 2020-10-22
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

20/04/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة بيت الصابون اللبناني – صيدون-
ش.م.م.

جنسية الطالب :

لبنان
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

عين المير ،قضاء جزين ،لبنان
الفكرية - Amman

أبو غزالة للملكية
ص.ب  921100عمان  11192االردن
177349

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الصابون المضاد للتعرق ،عطور [زيوت عطرية]،
مستحضرات التجميل التي توضع عند االستحمام ،أقنعة
التجميل ،قطع من صابون الزينة ،الكريمات التجميلية ،كريمات
تفتيح البشرة ،مستحضرات اغتسال ألغراض صحية شخصية
أو إلزالة الروائح الكريهة [مواد تواليت] ،زيوت أثيرية ،غسول
الشعر ،زيت الخزامى ،الزيوت العطرية من الليمون ،المواد
العطرية ،الشامبو ،مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة،
الصابون ،قطع من الصابون ،صابون تفتيح النسيج ليصبح
ناصع اللون ،كريمات لتفتيح البشرة.

20/04/2021

Date of

BAYT AL SABOUN AL
 LOUBNANI - SAIDONSARL
: Lebanon
Foreign Company

Applicant Name:

Ain El Mir, Jezzine, Lebanon
Abu- Ghazaleh & Co. AmmanP.O.Box 921100 Amman
11192 , Jordan
Class
177349
3
3

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;]Antiperspirant soap; Aromatics [essential oils
Baths (Cosmetic preparations for—); Beauty
;)masks; Cakes of toilet soap; Creams (Cosmetic-
Creams (Skin whitening -); Douching preparations
for personal sanitary or deodorant purposes
[toiletries]; Essential oils; Hair lotions; Lavender
;oil; Lemon (Essential oils of-); Perfumery
—Shampoos; Skin care (Cosmetic preparations for
); Soap; Soap (Cakes of—); Soap for brightening
textile; Whitening the skin (Cream for—).
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Date of

04/05/2021

Applicant Name:

Stafford-miller (Ireland)
Limited
: Ireland
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

04/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

ميلر (ايرالند) ليمتد-ستافورد

:اسم طالب التسجيل

ايرلندا
شركة اجنبية

Clocherane, Youghal Road,
. كو، دونغارفان، يوغال رود،كلوكيرين
Dungarvan, Co. Waterford
 ايرلندا،ووترفورد
Ireland
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177183
3
3
177183

Goods/Services

Non-medicated toilet preparations, dentifrices,
mouthwashes and breath fresheners; oral care
preparations, dental gels, bleaching preparations,
tooth polishing preparations, tooth whitening
preparations and accelerators, cosmetic stain
removal preparations.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 غسول الفم، منظفات األسنان،مستحضرات الزينة غير العالجية
،ومستحضرات تلطيف رائحة الفم؛ مستحضرات العناية بالفم
 مستحضرات تلميع، مستحضرات التبييض،جل األسنان
، مستحضرات ومسرعات تبييض األسنان،األسنان
.مستحضرات إزالة البقع التجميلية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

18/08/2021

اسم طالب التسجيل:

يونيليفر جلوبال أي بي لمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

بورت صناليت ،ويرال ،ميرسيسايد،

18/08/2021

Date of

Unilever Global IP Limted
: United Kingdom
Foreign Company

Applicant Name:

Port Sunlight, Wirral,
Merseyside, United Kingdom

مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية
 11181 -3308عمان
177282

الصنف

3308- 11181
3

3

Class

177282

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

EVERSCENT
من اجل البضائع/الخدمات التالية

الصابون؛ الصابون السائل؛ قطع الصابون؛ مستحضرات الدش
واالستحمام بما في ذلك رغوة االستحمام وجل االستحمام؛
مستحضرات الحالقة مثل الكريمات والبلسم و الرغوة والجل
والغسول (اللوشن) والموس والبخاخات وصابون الحالقة؛
مستحضرات ما بعد الحالقة مثل البلسم والجل والكولونيا
والغسول (اللوشن) وحليب ومستحلبات وكريمات الترطيب؛
الزيوت العطرية؛ مستحضرات التجميل مثل المرطبات واللوشن
وكريمات التنظيف ،معطرات البشرة ،مستحضرات الوقاية من
الشمس ،الكونسيلير (خافي العيوب) ،حليب و منظفات للوجه،
مستحضرات التسمير ،الكريمات الليلية ،مستحضرات التجميل
للرموش والحواجب واالظافر والشفاه؛ مستحضرات التواليت
غير الطبية مثل عطور وماء الزينة المعطر ،صابون الزينة
وجل الزينة للتنظيف؛ مستحضرات الشعر مثل مستحضرات
تنظيف وتلوين وتبيض وصبغ وازالة الصبغة ،مستحضرات
الشعر لالسترخاء والتثبيت والعالج والتمليس والغسيل وتجعيد
وتمويج وتصفيف الشعر؛ مستحضرات العناية بالبشرة مثل
الغسول (اللوشن) والكريمات وحليب منظف للعناية بالبشرة؛
كريم غسيل اليدين.

Goods/Services

Soaps; liquid soaps; bar soaps; bath and shower
;preparations, including bath foam and shower gels
shaving preparations such as creams, balms,
foams, gels, lotions, mousse, sprays, soaps; after
shave preparations such as balms, gels, cologne,
;lotions, milks, emulsions, moisturizing creams
essential oils; cosmetics such as moisturizing,
lotions, cleansing creams, skin fresheners,
sunscreen preparations, concealers, milks, facial
cleansers, sun tanning preparations, night creams,
eyelashes, eyebrow, nails and lip cosmetics; nonmedicated toilet preparations such as perfumes and
toilet waters, toilet soaps, toilet cleaning gels; hair
preparations such reparations for cleaning, tinting,
coloring, bleaching, color removing, hair
preparations for relaxing, setting, treatment,
straightening, washing, curling, waving, and
styling of hair; skin care preparations such as
lotions, creams, cleansing milk for skin care; handwashing cream.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

02/09/2021

Applicant Name:

Muhammad Mufid Salem Al
Qaws
: Jordan
FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

02/09/2021

: تاريخ ايداع الطلب

محمد مفيد سالم القوص

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة

Jabal Al-Hussein - Amman  المملكة االردنية-  عمان- جبل الحسين
The Hashemite Kingdom of
الهاشمية
Jordan
425121- 11140 Jabal Al-  عمان-  جبل الحسين11140 -425121
Hussein - Amman - The
المملكة االردنية الهاشمية
Hashemite Kingdom of Jordan
Class
الصنف
177250
3
3
177250

Goods/Services

Cosmetics including hair emollients; hair
treatment Preparations; “| Conditioner, bath soaps
in gel form, not for medical use: face and body
creams for cosmetic use; hair spray; hair dyes; hair
lighteners., hair lacquers; nail polish; hair
removing creams; hair conditioners: hair gels;
shampoos; hair oils; cosmetic preparations for
body care: talcum powder, non-medicated hair
lotions, aloe vera preparations for cosmetic
purposes. makeup, makeup removing preparations,
nail care preparations, oils for cosmetics purposes,
false eyelashes, false nails, nail varnish / nail
polish, nail art stickers, nail varnish removers /
nail polish removers, rail glitter .

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضرات التجميل وتشمل ملينات الشعر؛ مستحضرات
لمعالجة الشعر؛ مكيف للشعر صابون االستحمام على شكل هالم
التى ليست لالستخدامات الطبية؛ كريمات ألغراض تجميلية
.للوجه والجسم؛ بخاخ تثبيت الشعر؛ أصباغ للشعر؛ مفتحات
 ملمعات الشعر؛ طالء األظأفر؛ كريم إزالة الشعر؛-شعر
مستحضرات ترطيب الشعر؛ جل للشعر؛ الشامبو؛ زيوت
الشعر؛ مستحضرات تجميلية للعناية بالجسم؛ مسحوق الطلق
للزينة غسول (لوشن) الشعر غير طبي مستحضرات األلوة فيرا
(الصبار) ألغراض التجميل؛ مكياجء مستحضرات إزالة
 أظافر.المكياج؛ مستحضرات العناية باألظافر رموش مستمارة
مل ّمع لألظافر ملصقات فنية لالظافر/مستعارة؛ طالء لألظافر
مزيالت طالء االظافر مزيالت لملمع االظافر ملمع اظافر
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

08/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة مذيب حداد واوالده
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

08/09/2021

Date of

M.HADDAD & SONS CO
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

الزرقاء،شارع السعادة،االردن

ZARKA,SA'ADEH
ST,JORDAN

 13110 -1195الزرقاء،شارع
السعادة،االردن

1195- 13110
ZARKA,SA'ADEH
ST,JORDAN
Class
177185

177185

الصنف

3

3

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

فريسكال
من اجل البضائع/الخدمات التالية

التيييض  -وغيرها من المواد الغسيل والتنظيف والتلميع الجلخ
والصابون والعطور والزيوت العطرية ومستحضرات تجميل
ومستحضرات الشعر ومعاجين األسنان .

Goods/Services

Bleaching and other greats, cleaning, polishing,
abrasives, soaps, perfumes, essential oils,
cosmetics, cosmetics and toothpastes
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تاريخ ايداع الطلب :

26/09/2021

اسم طالب التسجيل:

ناديا يونس حسين قاسم
االردن
مؤسسة فردية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 11953 -420الزرقاء  -الرصيفة

177317

nadia younes husien qasem
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

420- 11953 zarqa - rusaifa

 11953 -420الزرقاء  -الرصيفة
الصنف

26/09/2021

Date of

420- 11953 zarqa - rusaifa
3

من اجل البضائع/الخدمات التالية

كريمات شعر ،بلسم للشعر ،جل للشعر ،غسول لوشن للشعر ،مسك
طبيعي ،زيوت مركزه طبيعيه ،مزيالت العرق ،صابون الزالة
الروائح الكريهه ،عطور زيوت عطريه ،أقنعه تجميليه ،اطقم
تجميل ،مستحضرات تجميل ،كريمات تجميلية ،كريمات لتبييض
البشره ،زيوت عطريه ،مزيالت الشعر ،اصباغ الشعر ،ملونات
للشعر ،غسوالت ،لوشن للشعر ،رذاذ سبراي للشعر ،مكياج ،طالء
الشفاء ،ملمع للشفاه ،غسوالت لوشن الغراض التجميل ،مساحيق
مكياج ،مسكره ،أقنعه تجميليه ،رموش مستعاره ،اظافر مستعاره،
مستحضرات تجعيد الشعر ،مستحضرات إزالة المكياج ،طالء
اظافر ،مستحضرات العنايه باالظافر،زيوت الغراض التجميل،
أقالم تجميليه ،أقالم الحواجب ،عطور مراهم الغراض التجميل،
شامبو ،مستحضرات تجميل للعنايه بالبشره ،صابون ،مستحضرات
إزالة الطالء ،أعواد قطن الغراض التجميل ،مستحضرات تنظيف
منظفات األسنان ،مستحضرات تلميع ،مستحضرات للغسيل والكي،
بلسم عدا المستخدم لغايات طبيه ،أمالح استحمام ليست لغايات
طبيه ،مستحضرات تجميلية لالستحمام ،صابون مطهر ،صابون،
صابون كريم ،صابون تجميلي ،صابون للوجه ،زيوت للجسم،
صابون ليفه ،بودره للجسم ،زيوت الغراض التجميل ،أقالم
تجميليه ،أقالم حواجب ،عطور ،مراهم ألغراض التجميل ،شامبو،
مستحضرات تجميل للعنايه بالبشره ،صابون ،مستحضرات إزالة
الطالء ،أعواد قطن الغراض التجميل ،مستحضرات تنظيف
منظفات األسنان ،مستحضرات تلميع ،مستحضرات للغسيل والكي،
بلسم عدا المستخدم لغايات طبيه ،أمالح استحمام ليست لغايات
طبيه ،مستحضرات تجميليه لالستحمام ،صابون مطهر ،صابون،
صابون كريم ،صابون تجميلي ،صابون للوجه ،زيوت للجسم،
صابون ليفه ،بودره للجسم

3

Class

177317

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

hair cream, hair conditioner, hair gel, hair lotion,
natural mask, natioral essentials olis, body
deodorants, deodorants soap, aromatics essential
oils, beauty masks, cosmetics kits, cosmetics,
essential oils, depilatories, hair dyes, hair
colorants, hair lotions, hair spray, make up,
lipsticks, lip gloss, lotion for cosmetic purposes,
make up powder, mascara, masks beauty, false
eyelashes, false nails, hair waving preparations,
make up removing preparations, nail varnish,
nail care preparations, oils for cosmetics
purposes, pencils cosmetics, pencils eyebrow,
perfumes, pomade for cosmetic purposes,
shampoos, skin care cosmetic preparations for,
soap, varnish removing preparations, cotton
sticks for cosmetic purposes, cleaning
preparations, dentifrices, furbi shying
preparations, laundry preparations, Baims other
than for medical purposes, bath salts not for
medical purposes, baths cosmetic preparations
for, disinfectant soap, cream soap, cosmetic
soap, facial soap, body oils, loofah soaps, body
powder

36

تاريخ ايداع الطلب :

26/09/2021

اسم طالب التسجيل:

احمد حسن انيس سليمان
االردن
مؤسسة فردية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

26/09/2021

Date of

Ahmad hasan anes suliman
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

الزرقاء  -الزرقاء الجديدة  -خلف السيفوي

Zarqa new zarqa

 11953 -420الزرقاء  -الزرقاء الجديدة -
خلف السيفوي
177233

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مواد تنظيف (معطرات,سائل جلي,كلور,صابون سائل,مسحوق
غسيل,شامبو,جل ارضيات,سائل ايدي,ملطف اقمشه,مسحوق
سائل للغسيل,ملمع زجاج,مزيل تكلس)

420- 11953 Zarqa new zarqa
3

3

Class

177233

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Cleaning materials (perfumes, dishwashing liquid,
chlorine, liquid soap, washing powder, shampoo,
floor gel, hand liquid, fabric softener, washing
liquid, glass polish scale remover

37

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

12/10/2021

اسم طالب التسجيل:

توابيرفورمنس كوتينغ كوربوريشن كو،.
ليمتد
تايالند
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

31/1موو 3بانغساوثونغ بانغساوثونغ
ساموتبراكان  10570تايالند

177208

من اجل البضائع/الخدمات التالية

ورق سحج سنفرة

Toa performance coating
corporation co., ltd
: Thailand
Foreign Company

Applicant Name:

31/1 moo3 bangasathong
bangsaothong samutprakan

شركة البوابة للقانون  /تمثلها المحامية ديما
الطعان  11184 -841310عمان
الصنف

12/10/2021

Date of

841310- 11184 amman
3

3

Class

177208

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

abrasive paper
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

02/11/2021

Applicant N ame:

Mahmoud Mohamed
Abdeikader Amiraand his
Sons co.
: Jordan
Limited Partnership Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

02/11/2021

: تاريخ ايداع الطلب

محمود محمد عبدالقادر عميرة واوالده

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية

: جنسية الطالب

االردن- عمان11623 -518

518- 11623 Amman-Jordan

االردن- عمان11623 -518

518- 11623 Amman-Jordan
177251

Class

3

Goods/Services

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

3

الصنف

177251

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

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

Date of

18/01/2022

Applicant Name:

Alasayel For Cosmetics
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

18/01/2022

: تاريخ ايداع الطلب

شركة االصايل لمواد التجميل
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

 ش-  عبدون-  عمان11194 -941958
القاهرة

941958- 11194 amman abdoun - qairo str
941958- 11194 amman
177101

Class

3

Goods/Services

“Cosmetics (hair mask, hair oil, face mask
eyebrows and eyelashes oil, shampoo, conditioner,
deodorant)

3

الصنف

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

 عمان11194 -941958

عنوان التبليغ

177101

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

زيت حواجب,ماسك وجه,زيت شعر,مواد التجميل (ماسك للشعر
)مزيل عرق.بلسم,شامبو,ورموش
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

09/02/2022

Applicant Name:

Request for marketing
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Class

3

Goods/Services

Creams for the hair; hair colorants; hair
conditioners; hair cream; hair lotions; hair oils;
hair shampoos; hair sprays; hair wax; cosmetic
hair dressing preparations; hair care serums; hair
care preparations; hair protection creams; hair
straightening preparations; hair waving lotions;
hair straightening treatments; skin cream; skin
soaps; cosmetic preparations for skin care and skin
treatment; make-up for the skin; body creams;
body oil; beauty creams for body care; hair
treatment preparations; keratin hair treatments;
cleaning preparations; cleaning preparations for
household use; hair cleaning preparations; hand
cleaning preparations; preparations for cleaning
teeth; hair care and cleaning preparations;
cosmetic kits; cosmetics for eyebrows; cosmetics
for eyelashes; lip cosmetics; perfumery for
cosmetics; bath salts for cosmetic use; body
creams [cosmetics].

ركويست للتسويق
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

11811 ،123 ب. ص، عمان

Amman , p.o box 123, 11811

177236

: تاريخ ايداع الطلب

11811 ،123 ب. ص، عمان

Amman , p.o box 123, 11811
-

09/02/2022

3

الصنف

-

177236

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 صبغات الشعر بلسم الشعر كريم الشعر؛.كريمات للشعر
مستحضرات الشعر زيوت الشعر شامبو الشعر بخاخات الشعر
 مصل.شمع للشعر؛ مستحضرات التجميل لتصفيف الشعر
العناية بالشعر مستحضرات العناية بالشعر كريمات حماية
الشعر مستحضرات تمليس الشعر مستحضرات تمويج الشعر
عالجات تنعيم الشعر كريم البشرة صابون البشرة مستحضرات
 مكياج للبشرة كريمات.التجميل للعناية بالبشرة وعالج البشرة
.الجسم هيئة هالم بترولي؛ كريمات التجميل للعناية بالجسم
مستحضرات عالج الشعر عالجات الشعر بالكيراتين
مستحضرات التنظيف مستحضرات التنظيف لالستخدام المنزلي
؛ مستحضرات تنظيف الشعر مستحضرات تنظيف االيدي
 مستحضرات العناية بالشعر.مستحضرات لتنظيف األسنان
والتنظيف ؛ مجموعات مستحضرات التجميل مستحضرات
 مستحضرات. مستحضرات التجميل للرموش.التجميل للحواجب
 أمالح.التجميل للشفاه صناعة العطور لمستحضرات التجميل
 كريمات الجسم [مستحضرات.االستحمام ألغراض التجميل
.].التجميل
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

09/02/2022

Applicant Name:

Request for marketing
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Class

3

Goods/Services

Creams for the hair; hair colorants; hair
conditioners; hair cream; hair lotions; hair oils;
hair shampoos; hair sprays; hair wax; cosmetic
hair dressing preparations; hair care serums; hair
care preparations; hair protection creams; hair
straightening preparations; hair waving lotions;
hair straightening treatments; skin cream; skin
soaps; cosmetic preparations for skin care and skin
treatment; make-up for the skin; body creams;
body oil; beauty creams for body care; hair
treatment preparations; keratin hair treatments;
cleaning preparations; cleaning preparations for
household use; hair cleaning preparations; hand
cleaning preparations; preparations for cleaning
teeth; hair care and cleaning preparations;
cosmetic kits; cosmetics for eyebrows; cosmetics
for eyelashes; lip cosmetics; perfumery for
cosmetics; bath salts for cosmetic use; body
creams [cosmetics].

ركويست للتسويق
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

11811 ، 123 ب. ص، عمان

Amman , p.o box 123,11811

177235

: تاريخ ايدا ع الطلب

11811 ، 123 ب. ص، عمان

Amman , p.o box 123,11811
-

09/02/2022

3

الصنف

-

177235

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 صبغات الشعر بلسم الشعر كريم الشعر؛.كريمات للشعر
مستحضرات الشعر زيوت الشعر شامبو الشعر بخاخات الشعر
 مصل.شمع للشعر؛ مستحضرات التجميل لتصفيف الشعر
العناية بالشعر مستحضرات العناية بالشعر كريمات حماية
الشعر مستحضرات تمليس الشعر مستحضرات تمويج الشعر
عالجات تنعيم الشعر كريم البشرة صابون البشرة مستحضرات
 مكياج للبشرة كريمات.التجميل للعناية بالبشرة وعالج البشرة
.الجسم هيئة هالم بترولي؛ كريمات التجميل للعناية بالجسم
مستحضرات عالج الشعر عالجات الشعر بالكيراتين
مستحضرات التنظيف مستحضرات التنظيف لالستخدام المنزلي
؛ مستحضرات تنظيف الشعر مستحضرات تنظيف االيدي
 مستحضرات العناية بالشعر.مستحضرات لتنظيف األسنان
والتنظيف ؛ مجموعات مستحضرات التجميل مستحضرات
 مستحضرات. مستحضرات التجميل للرموش.التجميل للحواجب
 أمالح.التجميل للشفاه صناعة العطور لمستحضرات التجميل
 كريمات الجسم [مستحضرات.االستحمام ألغراض التجميل
.].التجميل
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

01/03/2022

اسم طالب التسجيل:

الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
جمعية

01/03/2022

Date of

The Royal Society For The
Conservation
: Jordan
SOCIETIES

Applicant Name:

عمان  -ضاحية الرشيد ش بكر البو عمارة
رقم 4

dahiat al rasheed building no 4

 11941 -1215عمان  -ضاحية الرشيد ش
بكر البو عمارة رقم 4

1215- 11941 dahiat al rasheed
building no 4

177200

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

زبدة الصبار ألغراض التجميل .جل الصبار ألغراض التجميل
مستحضرات الصبار ألغراض التجميل ؛ مستحضرات التنظيف
مستحضرات التجميل للعناية بالجلد والشعر واألظافر والرموش
والقدمين ؛ العطور .الزيوت األساسية؛ مستحضرات التجميل؛
مستحضرات التجميل صابون مستحضرات التجميل
مستحضرات التجميل الطبيعية »مستحضرات التجميل العضوية
مستحضرات التجميل والعناية بالجمال الشامبو .مستحضرات
التنظيف لالستخدام الشخصي .مستحضرات تعطير الهواء

3

3

Class

177200

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

aloe Vera butter for cosmetic purposes; Aloe Vera
gels for cosmetic purposes; Aloe Vera
preparations for cosmetic purposes; Cleaning
preparations; cosmetic preparations for skin hair,
;nails, lashes and feet treatment; fragrances
;essential oils; cosmetics; cosmetic preparations
cosmetic soap natural cosmetics; organic
cosmetics; beauty care cosmetics. Shampoos.
Cleaning preparations for personal use. air
fragrance preparations
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تاريخ ايداع الطلب :

20/06/2021

اسم طالب التسجيل:

زياد محمد نمر حسين
االردن
مؤسسة فردية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان-الدوار السابع بناية زهران بالزا
ص.ب 11195 -17516عمان
عمان-الدوار السابع بناية زهران بالزا
ص.ب 11195 -17516عمان
177170

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

فحم انثراسايت ،فحم (وقود)،فحم ،قواليت فحم ،تراب الفحم
(وقود)،فحم الكوك.

4

20/06/2021

Date of

ziad mohamed nemer hussein
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

amman-7th ciricle -zahran
building P.O.Box17516- 11195
Amman
amman-7th ciricle -zahran
building P.O.Box17516- 11195
Amman
Class
177170
4

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

antheacite,charcoal [fuel],coal briquettes, coal dust
[fuel],coke.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

27/06/2021

Applicant Name:

Ziad Mohamed Nemer
Hussein
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

amman-7th ciricle -zahran
building P.O.Box17516- 11195
Amman
amman-7th ciricle -zahran
building P.O.Box17516- 11195
Amman
Class
177169
4

Goods/Services

27/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

زياد محمد نمر حسين

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
الدوار السابع بناية زهران بالزا-عمان
 عمان11195 -17516ب.ص
الدوار السابع بناية زهران بالزا-عمان
 عمان11195 -17516ب.ص
4

الصنف

177169

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

anthracite charcoal (fuel) coal coal briquettes coal
dust (fuel) coke

) فحم انثراسايت فحم (وقود) فحم قوالب فحم تراب الفحم (وقود
فحم الكوك

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give owners the exclusive right to use
(blackcoco )and the general drawing separately
from the mark

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق: لتنازل
) و الرسم العام بمعزل عن العالمةBlackcoco( باستعمال
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تاريخ ايداع الطلب :

09/09/2021

اسم طالب التسجيل:

معاذ عادل محمود السالل
االردن
مؤسسة فردية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Moath adel mahmoud salal
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

 11953 -420عمان  -ابو علندا

420- 11953 amman

 11953 -420عمان  -ابو علندا
177330

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الفحم

اعالن الجريدة الرسمية

09/09/2021

Date of

الصنف

420- 11953 amman
4

4

Class

177330

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

charcoal

46

تاريخ ايداع الطلب :

10/12/2020

اسم طالب التسجيل:

بيه تي ديكسا ميديكا
اندونيسيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التج ارية

اعالن الجريدة الرسمية

جيه ال .جيند .بامبانج أوتويو نو،138 .
باليمبانج ،إندونيسيا

10/12/2020

Date of

PT DEXA MEDICA
: Indonesia
Foreign Company

Applicant Name:

Jl. Jend. Bambang Utoyo No.
138, Palembang, Indonesia

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
177350
5
5
177350

من اجل البضائع/الخدمات التالية

وحدات جرعات دوائية لعالج الذبحة الصدرية غير المستقرة
وفشل القلب وفشل عضلة القلب الحاد (نوبة قلبية حادة)
وتحريض (تحفيز) انخفاض ضغط الدم أو السيطرة على ارتفاع
ضغط الدم أثناء الجراحة.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Pharmaceutical dosage form for treatment of
unstable angina, heart failure, acute MI, induction
of hypotension or control of HTN during surgery.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

26/01/2021

Applicant Name:

Estetra, société à
responsabilité limitée
: Belgium
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Rue Saint-Georges 5, 4000
Liège, Belgium

26/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

 سوسيتيه اريسبونسيبيليتيه ليميتيه،ايستيترا

:اسم طالب التسجيل

بلجيكا
شركة اجنبية
 بلجيكا، لييج4000 ،5  جورج-رو سان

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177269
5
5
177269

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

NEXTELA
Goods/Services

Chemical contraceptives; contraceptive pills;
pharmaceutical products in the field of
gynaecology and women's health
________________________________________
Priority claim: Claim Country : BX
Claim No : 1422760
Claim Date : 2020-08-10

الخدمات التالية/من اجل البضائع

موانع الحمل الكيميائية؛ أقراص منع الحمل؛ المستحضرات
الصيدالنية في مجال أمراض النساء وصحة المرأة
_______________________________________ا
BX : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
1422760 : رقم االدعاء
10-08-2020 : تاريخ االدعاء

48

Date of

26/01/2021

Applicant Name:

Estetra, société à
responsabilité limitée
: Belgium
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Rue Saint-Georges 5, 4000
Liège, Belgium

26/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

 سوسيتيه اريسبونسيبيليتيه ليميتيه،ايستيترا

:اسم طالب التسجيل

بلجيكا
شركة اجنبية
 بلجيكا، لييج4000 ،5  جورج-رو سان

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177275
5
5
177275

Goods/Services

Chemical contraceptives; contraceptive pills;
pharmaceutical products in the field of gynecology
and women's health, namely contraceptive
products

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

موانع الحمل الكيميائية؛ أقراص منع الحمل؛ المستحضرات
 تحديدا،الصيدالنية في مجال أمراض النساء وصحة المرأة
منتجات منع الحمل
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

09/02/2021

Applicant Name:

AstraZeneca AB
: Sweden
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

SE-151 85 Sodertalje, Sweden

09/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

استرازينيكا ايه بي
سويد
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 السويد، سودرتالجي85 151-اس اي

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177272
5
5
177272

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

FASENRA
Goods/Services

Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases and disorders; Pharmaceutical
substances for the treatment of respiratory diseases
and disorders; Pharmaceutical preparations and
substances for use in respiratory & immunology;
Pharmaceutical preparations for use in oncology;
Pharmaceutical substances for use in oncology;
Pharmaceutical preparations the treatment of
cardiovascular diseases and disorders, metabolic
diseases and disorders, gastrointestinal diseases
and disorders, nervous system diseases and
disorders, infection and inflammation and
autoimmune diseases; Pharmaceutical substances
for the treatment of cardiovascular diseases and
disorders, metabolic diseases and disorders,
gastrointestinal diseases and disorders, nervous
system diseases and disorders, infection and
inflammation, and autoimmune diseases

الخدمات التالية/من اجل البضائع

المستحضرات الصيدالنية لعالج األمراض واالضطرابات
التنفسية؛ المواد الصيدالنية لعالج األمراض واالضطرابات
التنفسية؛ المستحضرات والمواد الصيدالنية المستخدمة في
الجهاز التنفسي وجهاز المناعة؛ مستحضرات صيدالنية تستخدم
في علم األورام؛ المواد الصيدالنية المستخدمة في عالج
األورام؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض واضطرابات
القل ب واألوعية الدموية واالمراض واالضطرابات االيضية
وأمراض واضطرابات الجهاز الهضمي وأمراض واضطرابات
الجهاز العصبي والعدوى وااللتهابات وأمراض المناعة الذاتية؛
المواد الصيدالنية لعالج أمراض واضطرابات القلب واألوعية
الدموية واالمراض واالضطرابات االيضية وأمراض
واضطرابات الجهاز الهضمي وأمراض واضطرابات الجهاز
العصبي والعدوى وااللتهابات وأمراض المناعة الذاتية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

23/02/2021

اسم طالب التسجيل:

جالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكير
هولدينجز (يو اس) ال ال سي

جنسية الطالب :

امريكا
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

23/02/2021

Date of

GlaxoSmithKline Consumer
)Healthcare Holdings (US
LLC
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

Corporation Service Company,
كوربوريشن سيرفيس كومباني 251 ،ليتل
251 Little Falls Drive,
فولز درايف ،ويلمينجتون ،ديالوير،
Wilmington, Delaware, 19808,
 ،19808الواليات المتحدة االميركية
USA
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177165
5
5
177165

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المكمالت الغذائية ومكمالت الحمية؛ الفيتامينات
_______________________________________
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 90136092 :
تاريخ االدعاء 25-08-2020 :
_______________________________________
اشتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون
بااللوان األحمر الداكن واألحمر الفاتح والبرتقالي الداكن
والبرتقالي الفاتح واألصفر الداكن واألصفر الفاتح واألخضر
الفاتح واألخضر الداكن واألزرق الفاتح واألزرق الداكن
واألرجواني واألسود وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Dietary and nutritional supplements; vitamins
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90136092
Claim Date : 2020-08-25
________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in dark red, light red, dark
orange, light orange, dark yellow, light yellow,
light green, dark green, light blue, dark blue,
purple and black colors according to the print filed
with the application.

51

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

23/02/2021

اسم طالب التسجيل:

جالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكير
هولدينجز (يو اس) ال ال سي

جنسية الطالب :

امريكا
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

23/02/2021

Date of

GlaxoSmithKline Consumer
)Healthcare Holdings (US
LLC
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

Corporation Service Company,
كوربوريشن سيرفيس كومباني 251 ،ليتل
251 Little Falls Drive,
فولز درايف ،ويلمينجتون ،ديالوير،
Wilmington, Delaware, 19808,
 ،19808الواليات المتحدة االميركية
USA
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177164
5
5
177164

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المكمالت الغذائية ومكمالت الحمية؛ الفيتامينات
_______________________________________
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 90136103 :
تاريخ االدعاء 25-08-2020 :
_______________________________________
اشتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون
بااللوان األحمر الداكن واألحمر الفاتح والبرتقالي الداكن
والبرتقالي الفاتح واألصفر الداكن واألصفر الفاتح واألخضر
الفاتح واألخضر الداكن واألزرق الفاتح واألزرق الداكن
واألرجواني وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Dietary and nutritional supplements; vitamins
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90136103
Claim Date : 2020-08-25
________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in dark red, light red, dark
orange, light orange, dark yellow, light yellow,
light green, dark green, light blue, dark blue and
purple colors according to the print filed with the
application.

52

تاريخ ايداع الطلب :

04/03/2021

اسم طالب التسجيل:

كان تكنولوجيز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 15407مغينتي رود ويست ،ويزاتا ،ام ان
 ،55391الواليات المتحدة االميركية

04/03/2021

Date of

CAN Technologies, Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

15407 McGinty Road West,
Wayzata, MN 55391, USA

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177157
5
5
177157

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

NUGENA
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المكمالت الغذائية لألعالف الحيوانية

Goods/Services

Animal feed supplements.
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تاريخ ايداع الطلب :

07/03/2021

اسم طالب التسجيل:

سانوفي باستور انك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ون ديسكفري درايف ،سويفتووتر ،بيه ايه
 ،18370الواليات المتحدة االميركية

07/03/2021

Date of

SANOFI PASTEUR INC.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

One Discovery Drive,
Swiftwater, PA 18370, USA

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177175
5
5
177175

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

VIDMAREVE
من اجل البضائع/الخدمات التالية

اللقاحات لمنع اإلصابة بفيروس كوفيد 19-
_______________________________________
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء 18304259 :
تاريخ االدعاء 08-09-2020 :

Goods/Services

Vaccines for the prevention of COVID-19
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 18304259
Claim Date : 2020-09-08
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تاريخ ايداع الطلب :

07/03/2021

اسم طالب التسجيل:

سانوفي باستور انك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ون ديسكفري درايف ،سويفتووتر ،بيه ايه
 ،18370الواليات المتحدة االميركية

07/03/2021

Date of

SANOFI PASTEUR INC.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

One Discovery Drive,
Swiftwater, PA 18370, USA

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177174
5
5
177174

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

PAXMYRNA
من اجل البضائع/الخدمات التالية

اللقاحات لمنع اإلصابة بفيروس كوفيد 19-
______________________________________
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء 18304273 :
تاريخ االدعاء 08-09-2020 :

Goods/Services

Vaccines for the prevention of COVID-19
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 18304273
Claim Date : 2020-09-08
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تاريخ ايداع الطلب :

07/03/2021

اسم طالب التسجيل:

سانوفي باستور انك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ون ديسكفري درايف ،سويفتووتر ،بيه ايه
 ،18370الواليات المتحدة االميركية

07/03/2021

Date of

SANOFI PASTEUR INC.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

One Discovery Drive,
Swiftwater, PA 18370, USA

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177177
5
5
177177

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

EMRANVID
من اجل البضائع/الخدمات التالية

اللقاحات لمنع اإلصابة بفيروس كوفيد 19-
_______________________________________
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء 18304283 :
تاريخ االدعاء 08-09-2020 :

Goods/Services

Vaccines for the prevention of COVID-19
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 18304283
Claim Date : 2020-09-08
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تاريخ ايداع الطلب :

07/03/2021

اسم طالب التسجيل:

سانوفي باستور انك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ون ديسكفري درايف ،سويفتووتر ،بيه ايه
 ،18370الواليات المتحدة االميركية

07/03/2021

Date of

SANOFI PASTEUR INC.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

One Discovery Drive,
Swiftwater, PA 18370, USA

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177176
5
5
177176

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

VIDPREVTYN
من اجل البضائع/الخدمات التالية

اللقاحات لمنع اإلصابة بفيروس كوفيد 19-
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء 18305847 :
تاريخ االدعاء 11-09-2020 :

Goods/Services

Vaccines for the prevention of COVID-19
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 18305847
Claim Date : 2020-09-11
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

07/03/2021

اسم طالب التسجيل:

سانوفي باستور انك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ون ديسكفري درايف ،سويفتووتر ،بيه ايه
 ،18370الواليات المتحدة االميركية

07/03/2021

Date of

SANOFI PASTEUR INC.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

One Discovery Drive,
Swiftwater, PA 18370, USA

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177171
5
5
177171

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

VYDNECT
من اجل البضائع/الخدمات التالية

اللقاحات لمنع اإلصابة بفيروس كوفيد 19-
_______________________________________
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء 18305830 :
تاريخ االدعاء 11-09-2020 :

Goods/Services

Vaccines for the prevention of COVID-19
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 18305830
Claim Date : 2020-09-11
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تاريخ ايداع الطلب :

07/03/2021

اسم طالب التسجيل:

سانوفي باستور انك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ون ديسكفري درايف ،سويفتووتر ،بيه ايه
 ،18370الواليات المتحدة االميركية

07/03/2021

Date of

SANOFI PASTEUR INC.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

One Discovery Drive,
Swiftwater, PA 18370, USA

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177132
5
5
177132

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

VULTECVID
من اجل البضائع/الخدمات التالية

اللقاحات لمنع اإلصابة بفيروس كوفيد 19-
______________________________________
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء 18305841 :
تاريخ االدعاء 11-09-2020 :

Goods/Services

Vaccines for the prevention of COVID-19
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 18305841
Claim Date : 2020-09-11
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Date of

09/03/2021

Applicant Name:

AstraZeneca AB
: Sweden
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

SE-151 85 Sadertalje, Sweden

09/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

استرازينيكا ايه بي
سويد
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 السويد، سودرتالجي85 151-اس اي

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177167
5
5
177167

Goods/Services

Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases and disorders; Pharmaceutical
substances for the treatment of respiratory diseases
and disorders; Pharmaceutical preparations and
substances for use in respiratory & immunology;
Pharmaceutical preparations for use in oncology;
Pharmaceutical substances for use in oncology;
Pharmaceutical preparations the treatment of diseases
and disorders of the cardiovascular, renal, metabolic,
respiratory, nervous, neurological, gastrointestinal and
immune systems; Pharmaceutical substances for the
treatment of diseases and disorders of the
cardiovascular, renal, metabolic, respiratory, nervous,
neurological, gastrointestinal and immune systems;
Pharmaceutical preparations for the treatment of
infection, inflammation, hematological, autoimmune
related diseases and disorders; Pharmaceutical
substances for the treatment of infection,
inflammation, hematological, autoimmune related
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations,
namely, antibodies; vaccines; Pharmaceutical
substances, namely, antibodies; vaccines

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض واضطرابات
الجهاز التنفسي؛ المواد الصيدالنية لعالج أمراض
واضطرابات الجهاز التنفسي؛ المستحضرات الصيدالنية
والمواد المستخدمة في الجهاز التنفسي والمناعة؛
المستحضرات الصيدالنية لالستخدام في علم األورام؛
المواد الصيدالنية المستخدمة في علم األورام؛
المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض واضطرابات
القلب واألوعية الدموية والكلى والتمثيل الغذائي والجهاز
التنفسي والجهاز العصبي واألعصاب والجهاز الهضمي
والجهاز المناعي؛ المواد الصيدالنية لعالج أمراض
واضطرابات القلب واألوعية الدموية والكلى والتمثيل
الغذائي والجهاز التنفسي والجهاز العصبي واألعصاب
والجهاز الهضمي والجهاز المناعي؛ المستحضرات
الصيدالنية لعالج العدوى وااللتهابات وأمراض الدم
وأمراض واضطرابات المناعة الذاتية؛ المواد الصيدالنية
لعالج العدوى وااللتهابات وأمراض الدم وأمراض
،واضطرابات المناعة الذاتية ؛ المستحضرات الصيدالنية
، األجسام المضادة؛ اللقاحات؛ المواد الصيدالنية:تحديدا
. األجسام المضادة ؛ اللقاحات:تحديدا

60

Date of

09/03/2021

Applicant Name:

SANOFI
: France
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

54 rue La Boétie, 75008 Paris,
France

09/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

سانوفي
فرنسا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 فرنسا، باريس75008 ، رو ال بويتي54

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177271
5
5
177271

Goods/Services

Pharmaceutical products for the treatment of
multiple sclerosis, excluding dermatological
pharmaceutical products and pharmaceutical
products for skin treatment.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 باستثناء المنتجات،المنتجات الصيدالنية لعالج التصلب المتعدد
.الصيدالنية الجلدية والمنتجات الصيدالنية لعالج الجلد
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Date of

11/03/2021

Applicant Name:

Merck KGaA
: Germany
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Frankfurter Strasse 250, D64293 Darmstadt, Germany

11/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

ميرك كيه جي ايه ايه
المانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

64293 -دي، 250 فرانكفورتر شتراسيه
 المانيا،دارمشتات

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177156
5
5
177156

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

MAVENCLAD
Goods/Services

Pharmaceutical preparations for the treatment of
immunological diseases and disorders,
inflammatory diseases and disorders, neurological
diseases and disorders, autoimmune diseases and
disorders, oncological diseases and disorders,
cardiovascular diseases and disorders,
gastroenterological diseases and disorders,
metabolic diseases and disorders.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

المستحضرات الصيدالنية لعالج األمراض واالضطرابات
المناعية واألمراض واالضطرابات االلتهابية واألمراض
واالضطرابات العصبية وأمراض واضطرابات المناعة الذاتية
واألمراض واالضطرابات الورمية واألمراض واالضطرابات
القلبية الوعائية وأمراض واضطرابات الجهاز الهضمي
واالمراض واالضطرابات االيضية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

01/04/2021

اسم طالب التسجيل:

يو بي ال كوربوريشن ليمتد
موريشيوس
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

01/04/2021

Date of

UPL Corporation Limited
: Mauritius
Foreign Company

Applicant Name:

5th floor, newport building,
الطابق الخامس ،نيوبورت بلدينغ ،لويس
louis pasteur street, port louis,
باستور ستريت ،بورت لويس ،موريشيوس
mauritius
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
177351
5
5
177351

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Pratham
من اجل البضائع/الخدمات التالية

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

Goods/Services

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

تاريخ ايداع الطلب :

01/04/2021

اسم طالب التسجيل:

يو بي ال كوربوريشن ليمتد
موريشيوس
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

01/04/2021

Date of

UPL Corporation Limited
: Mauritius
Foreign Company

Applicant Name:

5th floor, newport building,
الطابق الخامس ،نيوبورت بلدينغ ،لويس
louis pasteur street, port louis,
باستور ستريت ،بورت لويس ،موريشيوس
mauritius
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
177339
5
5
177339

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Voider
من اجل البضائع/الخدمات التالية

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

Goods/Services

Herbicides, pesticides, insecticides, fungicides,
vermicides, rodenticides, weedicides, preparations
for killing weeds and destroying vermin.
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تاريخ ايداع الطلب :

04/04/2021

اسم طالب التسجيل:

بيه تي ديكسا ميديكا
اندونيسيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

جيه ال .جيند .بامبانج أوتويو نو،138 .
باليمبانج ،إندونيسيا

04/04/2021

Date of

PT DEXA MEDICA
: Indonesia
Foreign Company

Applicant Name:

Jl. Jend. Bambang Utoyo No.
138, Palembang, Indonesia

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
177365
5
5
177365

من اجل البضائع/الخدمات التالية

أدوية آلالم اإلعتالل العصبي.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Drugs for neuropatic pain.
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Date of

12/04/2021

Applicant Name:

ALTINTAR TARIM
ANONIM SIRKETI
: Turkey
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

12/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

)شركة التينتار زراعة (شركة مساهمة

:اسم طالب التسجيل

تركيا
شركة اجنبية

Aosb 2. Kisim mahallesi 26.
المنطقة الصناعية المنظمة في انطاليا الحي
Cadde no: 6 dosemealti, antalya
، دوشيمالتي6  رقم26  شارع2 الجزء
turkiye
انطاليا تركيا
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
177366
5
5
177366

Goods/Services

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Biological preparations for medical purposes;
bacterial preparations for medical and veterinary use;
veterinary preparations; dietetic foods adapted for
medical purposes; dietetic substances adapted for
medical use; dietary supplements for animals; air
deodorizing preparations / air deodorising
preparations; air purifying preparations; disinfectants;
vermin destroying preparations; fungicides; herbicides
/ preparations for destroying noxious plants /
weedkillers; insecticides; parasiticides; pesticides;
algicides; chemical preparations for treating diseases
affecting cereal plants; chemical preparations for
treating diseases affecting vine plants; soil-sterilizing
preparations / soil-sterilising preparations.

 مستحضرات،المستحضرات البيولوجية لغايات طبية
 المستحضرات،بكتيرية لإلستخدام الطبي والبيطري
 مواد الحمية، أغذية حمية معدة لغايات طبية،البيطرية
 مكمالت للحمية الغذائية،الغذائية المعدة لالستخدام الطبي
، مستحضرات إزالة الروائح الكريهة من الجو،للحيوانات
 مستحضرات إلبادة، المطهرات،مستحضرات تنقية الهواء
 مبيدات، مبيدات الفطريات،الحشرات والطفيليات الضارة
، مبيدات طفيليات، مبيدات الحشرات،األعشاب الضارة
 مستحضرات كيميائية، مبيدات طحالب،مبيدات اآلفات
 مستحضرات،لعالج األمراض التي تصيب نباتات الحبوب
،كيميائية لعالج األمراض التي تصيب نباتات العنب
.مستحضرات تجديب (تعقيم) التربة

________________________________________
Special condition : Claiming green, white and light
blue colors.

____________________________________
مع المطالبة بااللوان االخضر: ___اشتراطات خاصة
.واالبيض واالزرق الفاتح
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: تاريخ ايداع الطلب

F. Hoffmann-La Roche AG
: Switzerland
Foreign Company

 الروش أيه جي- هوفمان.اف
سويسرا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

124, Grenzacherstrasse, CH4070 Basel, Switzerland

- سي اتش, جرينزاشير شتراسيه،124
 سويسرا، بازل4070

12/04/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

12/04/2021

Date of

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177206
5
5
177206

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

VABYSMO
Goods/Services

Pharmaceutical preparations for use in
ophthalmology.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

.المستحضرات الصيدالنية لالستخدام في طب العيون
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

13/04/2021

اسم طالب التسجيل:

كوراسيبت ايه.دي.اس .اس.آر.ال.
ايطاليا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

فيا باريني/19 ،ايه 21047 ،سارونو (في
ايه) ،إيطاليا

13/04/2021

Date of
Applicant Name:

CURASEPT A.D.S. S.r.l.
: Italy

Foreign Company
Via Parini, 19/A, 21047
Saronno (VA), 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
177355
5
5
177355

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

CURASEPT
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات نظافة الفم الطبية وبالتحديد غسوالت الفم الطبية،
العلكة والمستحلبات الطبية لنظافة األسنان ،مواد الصقة ألطقم
األسنان ،غسوالت الفم لألغراض الطبية واألدوية ألغراض
طب األسنان.

Goods/Services

Medicated oral hygiene preparations, namely,
medical mouthwashes; medicated chewing gum
and lozenges for dental hygiene; adhesives for
dentures; mouthwashes for medical purposes,
medicines for dental purposes.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

15/04/2021

اسم طالب التسجيل:

متسوي كيميكالز آغرو ،انك.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

15/04/2021
MITSUI CHEMICALS
AGRO, INC.

يابان
شركة اجنبية

Date of
Applicant Name:
Nationality

 ،1-19-1نيهونباشي ،تشو-كو ،طوكيو،
اليابان

Chuo-ku,

: Japan
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
1-19-1, Nihonbashi,

Tokyo, 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
177301
5
5
177301

Applicant for
Correspondence

Trademark

ALECTO
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المستحضرات البيطرية والصحية ،ورق الكاشف لألغراض
الطبية ،مستحضرات لقتل األعشاب الضارة والقضاء على
الحشرات ،مبيدات حشرية ،مبيدات اآلفات ،مبيدات الفطريات،
مبيدات الجراثيم ،مبيدات األعشاب الضارة ،ورق صيد الذباب،
ورق مقاومة العث.

Goods/Services

Veterinary and sanitary preparations; Reagent
paper for medical purposes; Preparations for
;killing weeds and destroying vermin; Insecticides
;Pesticides; Fungicides; Germicides; Herbicides
Fly catching paper; Mothproofing paper
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تاريخ ايداع الطلب :

25/04/2021

اسم طالب التسجيل:

أستيالس فارما انك.
يابان
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

25/04/2021

Applicant Name:

Astellas Pharma Inc.
: Japan

Foreign Company

 5-1, Nihonbashi- Honcho 2 ،5-1نيهونباشي  -هونشو 2ـ تشوم ،تشو -
chome, Chuo - Ku, Tokyo 103كو ،طوكيو  ،8411-103اليابان
8411, Japan
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177204
5
5
177204

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض المسالك البولية.

Date of

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Pharmaceutical preparations for the treatment of
urinary diseases.
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تاريخ ايداع الطلب :

25/04/2021

اسم طالب التسجيل:

أستيالس فارما انك.
يابان
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

25/04/2021

Applicant Name:

Astellas Pharma Inc.
: Japan

Foreign Company

 5-1, Nihonbashi- Honcho 2 ،5-1نيهونباشي  -هونشو 2ـ تشوم ،تشو -
chome, Chuo - Ku, Tokyo 103كو ،طوكيو  ،8411-103اليابان
8411, Japan
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 11184 -
Property - 11184 Amman/ Al
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن
Shmeisani/ Prince Shaker Bin
زيد
Zaid Street
Class
الصنف
177178
5
5
177178

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض المسالك البولية.

Date of

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Pharmaceutical preparations for the treatment of
urinary diseases.
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تاريخ ايداع الطلب :

25/04/2021

اسم طالب التسجيل:

أستيالس فارما انك.
يابان
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

25/04/2021

Applicant Name:

Astellas Pharma Inc.
: Japan

Foreign Company

 5-1, Nihonbashi- Honcho 2 ،5-1نيهونباشي  -هونشو 2ـ تشوم ،تشو -
chome, Chuo - Ku, Tokyo 103كو ،طوكيو  ،8411-103اليابان
8411, Japan
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
176739
5
5
176739

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض المسالك البولية.

Date of

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Pharmaceutical preparations for the treatment of
urinary diseases.
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تاريخ ايداع الطلب :

25/04/2021

اسم طالب التسجيل:

أستيالس فارما انك.
يابان
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

25/04/2021

Applicant Name:

Astellas Pharma Inc.
: Japan

Foreign Company

 5-1, Nihonbashi- Honcho 2 ،5-1نيهونباشي  -هونشو 2ـ تشوم ،تشو -
chome, Chuo - Ku, Tokyo 103كو ،طوكيو  ،8411-103اليابان
8411, Japan
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177111
5
5
177111

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المستحضرات الصيدالنية لعالج السرطان.

Date of

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

25/04/2021

اسم طالب التسجيل:

ميرز فارما جي إم بي اتش اند كو .كيه جي
ايه ايه
المانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

25/04/2021

Date of

ميرز فارما جي إم بي اتش اند كو .كيه
جي ايه ايه
: Germany
Foreign Company

Applicant Name:

Eckenheimer Landstrasse 100ايكنهيمير الندشتراسه ،60318-100
60318, Frankfurt am Main,
فرانكفورت أم ماين ،المانيا
Germany
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177181
5
5
177181

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Contractubex SOS Red Scar Relief
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المستحضرات الصيدالنية ،تحديدا؛ المستحضرات الصيدالنية
الستخدامات طب الجلد؛ المستحضرات الصيدالنية للعناية
بالبشرة؛ المستحضرات الصيدالنية للعناية بالبشرة لعالج
مشكالت البشرة

Goods/Services

;Pharmaceutical Preparations, namely
Pharmaceutical preparations for dermatological
;use; Pharmaceutical preparations for skin care
Pharmaceutical preparations for treatment of skin
problems.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

25/04/2021

Applicant Name:

Merz Pharma GmbH & Co.
KGaA
: Germany
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

25/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

 كيه جي.ميرز فارما جي إم بي اتش اند كو
ايه ايه
المانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

Eckenheimer Landstrasse 100،60318-100 ايكنهيمير الندشتراسه
60318, Frankfurt am Main,
 المانيا،فرانكفورت أم ماين
Germany
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177179
5
5
177179

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Contractubex SOS Red Scar Gel
Goods/Services

Pharmaceutical Preparations, namely;
Pharmaceutical preparations for dermatological
use; Pharmaceutical preparations for skin care;
Pharmaceutical preparations for treatment of skin
problems.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 تحديدا؛ المستحضرات الصيدالنية،المستحضرات الصيدالنية
الستخدامات طب الجلد؛ المستحضرات الصيدالنية للعناية
بالبشرة؛ المستحضرات الصيدالنية للعناية بالبشرة لعالج
مشكالت البشرة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

25/04/2021

Applicant Name:

Merz Pharma GmbH & Co.
KGaA
: Germany
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

25/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

 كيه جي.ميرز فارما جي إم بي اتش اند كو
ايه ايه
المانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

Eckenheimer Landstrasse 100،60318-100 ايكنهيمير الندشتراسه
60318, Frankfurt am Main,
 المانيا،فرانكفورت أم ماين
Germany
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177180
5
5
177180

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Contractubex Advanced Gel
Goods/Services

Pharmaceutical Preparations, namely;
Pharmaceutical preparations for dermatological
use; Pharmaceutical preparations for skin care;
Pharmaceutical preparations for treatment of skin
problems.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 تحديدا؛ المستحضرات الصيدالنية،المستحضرات الصيدالنية
الستخدامات طب الجلد؛ المستحضرات الصيدالنية للعناية
بالبشرة؛ المستحضرات الصيدالنية للعناية بالبشرة لعالج
مشكالت البشرة
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Date of

04/05/2021

Applicant Name:

Stafford-miller (Ireland)
Limited
: Ireland
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

04/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

ميلر (ايرالند) ليمتد-ستافورد

:اسم طالب التسجيل

ايرلندا
شركة اجنبية

Clocherane, Youghal Road,
. كو، دونغارفان، يوغال رود،كلوكيرين
Dungarvan, Co. Waterford
 ايرلندا،ووترفورد
Ireland
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177277
5
5
177277

Goods/Services

Medicated oral care preparations, medicated tooth
polishing preparations, medicated tooth whitening
preparations, medicated mouthwashes, medicated
bleaching preparations, medicated chewing gum
and lozenges for dental hygiene.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 مستحضرات تلميع األسنان،مستحضرات العناية بالفم العالجية
 غسول الفم، مستحضرات تبييض األسنان العالجية،العالجية
 علكة المضغ، مستحضرات التبييض العالجية،العالجي
.العالجية وحبات الدواء المحالة لنظافة األسنان

77

Date of

17/05/2021

Applicant Name:

Akouos, Inc.
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

اعالن الجريدة الرسمية

17/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

. إنك،أكويوس
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

645 Summer Street, Suite 200,
، بوسطن،200  سويت، سمر ستريت645
Boston, Massachusetts 02210,
 الواليات المتحدة،02210 ماساتشوستس
USA
األمريكية
Abu -Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property TMP Agents
11192  عمان921100 ب.ص11192
P.O.Box921100- 11192 P.O.Box
المملكة االردنية الهاشمية
921100 Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
177319
5
5
177319

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

gene therapy products to restore, improve, and
،منتجات العالج الجيني الستعادة السمع وتحسينه والحفاظ عليه
preserve hearing; gene therapy products to treat
منتجات العالج الجيني لعالج اضطرابات األذن الداخلية
inner ear disorders and conditions; viral vectors,
 الناقالت الفيروسية والناقالت غير الفيروسية وناقالت،وحاالتها
non-viral vectors, gene therapy vectors all for
العالج الجيني كلها للغايات الطبية في العالج الجيني
medical purposes in gene therapy for inner ear
 مواد تقنية منصة،الضطرابات وحاالت األذن الداخلية
disorders and conditions; biotechnological
التكنولوجيا الحيوية وبالتحديد الجسيمات النانوية البيولوجية
platform technology, namely, biological
والفيروسات الغدية إليصال الجينات إلى الخاليا البيولوجية التي
nanoparticles and adenoviruses for gene delivery
) لتوفير منصةAAV( تتضمن ناقالت فيروسية مرتبطة بالغدية
to biological cells that includes adeno-associated
لالستخراج المحدد لألحياء ذات التأثير العالجي في العالج
viral (AAV) vectors to provide a platform for
 مواد تقنية منصة،الجيني الستعادة السمع وتحسينه والحفاظ عليه
التكنولوجيا الحيوية وبالتحديد الجسيمات النانوية البيولوجية
specific expression of biologics with therapeutic
effect in gene therapy to restore, improve and
والفيروسات الغدية إليصال الجينات إلى الخاليا البيولوجية التي
) لتوفير منصةAAV( تتضمن ناقالت فيروسية مرتبطة بالغدية
preserve hearing; biotechnological platform
technology, namely, biological nanoparticles and
لالستخراج المحدد لألحياء ذات التأثير العالجي في العالج
الجيني لعالج اضطرابات األذن الداخلية وحاالتها
adenoviruses for gene delivery to biological cells
that includes adeno-associated viral (AAV) vectors
to provide a platform for specific expression of
biologics with therapeutic effect in gene therapy to
treat inner ear disorders and conditions
________________________________________
______________________________________
Priority claim: Claim Country : US
US : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
Claim No : 90332957
90332957 : رقم االدعاء
Claim Date : 2020-11-20
20-11-2020 : تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

27/05/2021

اسم طالب التسجيل:

أكويوس ،إنك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

27/05/2021

Date of

Akouos, Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

645 Summer Street, Suite 200,
 645سمر ستريت ،سويت  ،200بوسطن،
Boston, Massachusetts 02210,
ماساتشوستس  ،02210الواليات المتحدة
USA
األمريكية
 Abu- Ghazaleh & Co.أبو غزالة للملكية الفكرية  -ص.ب
P.O.Box 921100 Amman
 921100عمان  11192االردن
11192 , Jordan
Class
الصنف
177313
5
5
177313

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

AKOUOS
من اجل البضائع/الخدمات التالية

عوامل (مواد) إيصال الدواء ويتكون من مركبات تسهل توصيل
مجموعة واسعة من المستحضرات الصيدالنية ،المستحضرات
الدوائية الحيوية والجزيئات /المركبات الصغيرة على شكل
مستحضرات صيدالنية الستخدامها في عالج األمراض
والحاالت التي تصيب األذن على شكل الحاالت الوراثية المسببة
لفقدان السمع.

Goods/Services

Drug delivery agents consisting of compounds that
facilitate delivery of a wide range of
pharmaceuticals; biologics and small molecules in
the nature of pharmaceutical preparations for use
in treating diseases and conditions involving the
ear in the nature of genetic conditions causing
hearing loss.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

31/03/2021

اسم طالب التسجيل:

دي اس ام آي بيه اسيتس بي.في.
هولندا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

هيت اوفرلون  6411 ،1تي اي هيرلين،
هولندا

31/03/2021

Date of

DSM IP Assets B.V.
: Netherlands
Foreign Company

Applicant Name:

Het Overloon 1, 6411 TE
Heerlen, The Netherlands

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177152
5
5
177152

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Symphiome
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مكمالت الحمية الغذائية ومكمالت العلف الغذائية للحيوانات
______________________________________
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء 018329078 :
تاريخ االدعاء 30-10-2020 :

Goods/Services

Dietary supplements and feed supplements for
animals
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018329078
Claim Date : 2020-10-30
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تاريخ ايداع الطلب :

15/04/2021

اسم طالب التسجيل:

ييه كورب.
تايوان
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

15/04/2021

Date of

YIEH CORP.
: Taiwan, Province of China
Foreign Company

Applicant Name:

1f., no. 69-6, jia shin east rd.,
 1اف ،.نو ،6-69 .جيا شين ايست رود،.
gangshan dist., kaohsiung city
جانجشان ديست ،.كاوهسيونج سيتي ،820
)820, taiwan (r.o.c.
تايوان (جمهورية الصين الشعبية)
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
177340
6
6
177340

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Goods/Services

حديد ،فوالذ.

Iron; steel.

______________________________________
_اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االزرق واالبيض.

________________________________________
Special condition : Claiming blue and white
colors.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

30/06/2021

Applicant Name:

jordan pioneer for metal
industry co
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

30/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة الرائد االردني للصناعات المعدنية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
تالع العلي/عمان

amman/tela al ali

الدوار السابع/ عمان11953 -475

475- 11953 amman/7 th circle
177224

Class

6

6

Goods/Services

Advertisement columns of metal Barbed wire
Barriers (Crash-) of metal for roads Bindings of
metal Brazing (Rods of metal for-) Building boards
of meta l Building (Framework of metal for)
Building materials of metal Building (Reinforcing
materials of metal For Buildings (Fittings of metal
for - Buildings (Fittings of metal for - Buildings of
metal Buildings, transportable, of metal Cabanas of
metal Cable joints of metal, non-electric Cables of
metal, non-electric Cask stands of metal Ceilings of
metal Common metals, unwrought or semi Wrought
Crampons [climbing irons Crampons of metal
[cramps Door panels of metal Fences of metal
Fittings of metal for building Fittings of metal for
windows Flashing of metal, for building Floors of
metal Iron ores Iron slabs Ladders of metal Laths of
metal Load handling (Straps of metal for Partitions
of metal Pegs of metal Pillars of metal for buildings
Plugs of metal Plugs of metal (Wall ) Poles of metal
Poles of metal, for electric lines Props of metal
Reinforcing materials, of metal, for building
Reinforcing of concrete Roofing of metal Tanks
metal Telephone meta l metal for building Window
stops of metal Windows (Fittings of metal for Wire
of common metal

الصنف

177224

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

اعمدة معدنية لإلعالنات اسالك شانكة حواجز اصطدام
معدنية للطرق أربطة معدنية قضبان معدنية للتنحيس ألواح
بناء معدنية هياكل بناء معدنية مواد بناء معدنية مواد تقوية
معدنية للبناء لوازم معدنية للمباني مباني معدنية مباني معدنية
متنقلة أكواخ معدنية وصالت معدنية غير كهربانية للكيبالت
كبالت معدنية غير كهربائية قواعد معدنية للبراميل أسقف
معدنية معادن غير مشغولة او نصف مشغولة قامطات
(كالبات حديدية) قامطات معدنية (كالبات) ألواح اطارية
معدنية لالبواب سياجات معدنية تجهيزات معدنية للمباني
تجهيزات معدنية للنوافذ حشوات معدنية للبناء أرضيات
معدنية خامات حديدية ألواح حديدية ساللم معدنية صفائح
معدنية للتعامل مع قواطع معدنية أوتاد معدنية معدنية للمباني
خوابير معدنية خوابير جدارية معدنية أعمدة معدنية معدنية
للخطوط الكهرائية مساند معدنية مواد تسليح معدنية للبناء
مواد تسليح معدنية للخراسنة مواد تسليح معدنية خزانات
معدنيه حجيرات معدنيه للهواتف العموميه بالط معدني
للمباني مصدات معدنية للنوافذ تراكيب معدنية للنوافذ أسالك
من المعادن الغير نفيسة
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تاريخ ايداع الطلب :

17/01/2021

اسم طالب التسجيل:

كوماتسو ليمتد
يابان
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

17/01/2021

Date of
Applicant Name:

Komatsu Ltd.
: Japan

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

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177162
7
7
177162

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Creating Value Together
من اجل البضائع/الخدمات التالية

منشآت لتوليد الكهرباء باستخدام الحرارة المتبددة؛ منشآت لتوليد الكهرباء؛
وحدات لتوليد الكهرباء باستخدام الحرارة المتبددة كأجزاء وملحقات هيكلية
واقعة في الصنف  7من روبوتات صناعية وأجهزة تشغيل آلي وآالت وأنظمة
لتصنيع أجزاء إلكترونية وآالت وأنظمة لتصنيع شبه موصالت؛ وحدات
لتوليد الكهرباء كأجزاء وملحقات هيكلية واقعة في الصنف  7من روبوتات
صناعية وأجهزة تشغيل آلي وآالت وأنظمة لتصنيع أجزاء إلكترونية وآالت
وأنظمة لتصنيع شبه موصالت؛ روبوتات صناعية وأجزاؤها وملحقاتها
الهيكلية الواقعة في الصنف 7؛ روبوتات للحام وأجزاؤها وملحقاتها الهيكلية
الواقعة في الصنف 7؛ آالت قطع؛ آالت جرش؛ آالت وأجهزة اإلنشاء لبناء
أو إنشاء الطرق والجسور والسدود؛ جرافات الثلج وأجهزتها وأجزاؤها
وملحقاتها الهيكلية الواقعة في الصنف 7؛ آالت وعدد لتصنيع األدوات
المعدنية وأجزاؤها وملحقاتها الهيكلية الواقعة في الصنف 7؛ آالت وأجهزة
التعدين وأجزاؤها وملحقاتها الهيكلية الواقعة في الصنف 7؛ آالت وأجهزة
اإلنشاء وأجزاؤها وملحقاتها الهيكلية الواقعة في الصنف 7؛ آالت وأجهزة
لتحميل وإفراغ الحمولة وأجزاؤها وملحقاتها الهيكلية الواقعة في الصنف 7؛
رافعات متحركة وأجزاؤها وملحقاتها الهيكلية الواقعة في الصنف 7؛ آالت
وأجهزة معالجة الكيماويات وأجزاؤها وملحقاتها الهيكلية الواقعة في الصنف
 7؛ آالت وأجهزة لصنع النسيج وأجزاؤها وملحقاتها الهيكلية الواقعة في
الصنف 7؛ آالت وأجهزة النجارة وتصنيع الخشب المنشور أو الخشب الملبّس
أو الخشب ال رقائقي وأجزاؤها وملحقاتها الهيكلية الواقعة في الصنف 7؛ آالت
وأجهزة لتصنيع عجينة الورق أو الورق وأجزاؤها وملحقاتها الهيكلية الواقعة
في الصنف 7؛ آالت وأجهزة للطباعة أو تجليد الكتب وأجزاؤها وملحقاتها
الهيكلية الواقعة في الصنف 7؛ آالت ومعدات زراعية عدا ما يدار باليد
وأجزاؤها وملحقاتها؛ آالت وأجهزة تستخدم في زراعة الغابات وأجهزتها
وأجزاؤها وملحقاتها الهيكلية الواقعة في الصنف 7؛ آالت وأجهزة دهان
وأجهزتها وأجزاؤها وملحقاتها الهيكلية الواقعة في الصنف 7؛ آالت وأجهزة
لف أو تغليف وأجهزتها وأجزاؤها وملحقاتها الهيكلية الواقعة في الصنف 7؛
آالت وأجهزة معالجة البالستيك وأجهزتها وأجزاؤها وملحقاتها الهيكلية
الواقعة في الصنف 7؛ آالت وأنظمة لتصنيع شبه موصالت وأجهزتها
وأجزاؤها وملحقاتها الهيكلية الواقعة في الصنف 7؛ آالت وأجهزة تهذيب
الحجارة وأجهزتها وأجزاؤها وملحقاتها الهيكلية الواقعة في الصنف 7؛
محركات أساسية غير كهربائية ،بخالف المستخدمة في المركبات البرية
وأجهزتها وأجزاؤها وملحقاتها الهيكلية الواقعة في الصنف 7؛ أجزاء هيكلية
لمحركات أساسية غير كهربائية وملحقاتها الواقعة في الصنف 7؛ آالت وعدد
تدار بالهواء المضغوط أو هيدرولية وأجهزتها وأجزاؤها وملحقاتها الهيكلية
الواقعة في الصنف 7؛ آالت وأجهزة إصالح أو تثبيت وأجهزتها وأجزاؤها
وملحقاتها الهيكلية الواقعة في الصنف 7؛ ؛ آالت خلط األطعمة لإلستخدام

Goods/Services

;Installations for generating electricity using waste heat
installations for generating electricity; modules for
generating electricity using waste heat as structural parts and
attachments included in class 7 of industrial robots,
apparatus for machining, electronic component
manufacturing machines and systems, semiconductor
manufacturing machines and systems; modules for
generating electricity as structural parts and attachments
included in class 7 of industrial robots, apparatus for
machining, electronic-component manufacturing machines
and systems, semiconductor manufacturing machines and
systems; industrial robots and structural parts and
attachments thereof included in class 7; welding robots and
;structural parts and attachments thereof included in class 7
cutting machines; crushing machines; construction machines
and apparatus for building or construction of roads, bridges
and dams; snow ploughs and apparatus and structural parts
and attachments thereof included in class 7; metalworking
machines and tools and structural parts and attachments
thereof included in class 7; mining machines and apparatus
and structural parts and attachments thereof included in class
7; construction machines and apparatus and structural parts
and attachments thereof included in class 7; loadingunloading machines and apparatus and structural parts and
attachments thereof included in class 7; mobile cranes and
;structural parts and attachments thereof included in class 7
chemical processing machines and apparatus and structural
parts and attachments thereof included in class 7; textile
machines and apparatus and structural parts and attachments
thereof included in class 7; lumbering, woodworking, or
veneer or plywood making machines and apparatus and
;structural parts and attachments thereof included in class 7
pulp making, papermaking or paper-working machines and
apparatus and structural parts and attachments thereof
included in class 7; printing or bookbinding machines and
apparatus and structural parts and attachments thereof
included in class 7; agricultural machines and agricultural

83

implements, other than hand-operated; machines and
apparatus for use in forestry and apparatus and structural
parts and attachments thereof included in class 7; painting
machines and apparatus and structural parts and attachments
thereof included in class 7; packaging or wrapping machines
and apparatus and structural parts and attachments thereof
included in class 7; plastic processing machines and
apparatus and structural parts and attachments thereof
included in class 7; semiconductor manufacturing machines
and systems and apparatus and structural parts and
attachments thereof included in class 7; stone working
machines and apparatus and structural parts and attachments
thereof included in class 7; non-electric prime movers, not
for land vehicles and apparatus and structural parts and
attachments thereof included in class 7; structural parts of
non-electric prime movers and attachments thereof included
in class 7; pneumatic or hydraulic machines and instruments
and apparatus and structural parts and attachments thereof
included in class 7; repairing or fixing machines and
apparatus and structural parts and attachments thereof
included in class 7; food mixing machines for commercial
use; lawnmowers; waste compacting machines and apparatus
and structural parts and attachments thereof included in class
7 waste crushing machines and apparatus and structural parts
and attachments thereof included in class 7; machine
elements, not for land vehicles; starters for motors and
engines; AC motors and DC motors [not including those for
land vehicles but including parts for any AC motors and DC
motors]; AC generators [alternators]; DC generators; oil
coolers for motors and engines; air condensers; temperature
regulators as structural parts and attachments included in
class 7 of apparatus for machining, electronic component
manufacturing machines and systems, and semiconductor
manufacturing machines and systems; diesel engines not for
land vehicles.

التجاري؛ مجزات عشب؛ آالت وأجهزة رص النفايات وأجهزتها وأجزاؤها
؛ آالت وأجهزة جرش النفايات7 وملحقاتها الهيكلية الواقعة في الصنف
؛ عناصر آالت7 وأجهزتها وأجزاؤها وملحقاتها الهيكلية الواقعة في الصنف
بخالف المستخدمة في المركبات البرية؛ أجهزة إقالع للمحركات والمكائن؛
محركات التيارات المتناوبة ومحركات التيارات المباشرة (بخالف المستخدمة
في المركبات الب رية والتي تشمل أجزاء لكل من محركات التيارات المتناوبة
ومحركات التيارات المباشرة)؛ محركات التيارات المتناوبة (مولدات التيار
المتردد)؛ مولدات التيارات المباشرة؛ مبردات الزيوت للمحركات والمولدات؛
مكثـفات هوائية؛ منظمات درجات الحرارة كأجزاء وملحقات هيكلية واقعة
 من أجهزة تشغيل آلي وآالت وأنظمة لتصنيع أجزاء إلكترونية7 في الصنف
وآالت وأنظمة لتصنيع شبه موصالت؛ محركات الديزل بخالف المستخدمة
.في المركبات البرية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

05/04/2021

Applicant Name:

LG Electronics Inc.
: Republic of Korea
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

05/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.إل جي إليكترونيكس إنك
جمهورية كوريا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

128, Yeoui-daero,
، جو- يونجدونجبو، دايرو- يوي،128
Yeongdeungpo-gu, Seoul,
 جمهورية كوريا،07336 ،سيؤول
07336, Republic of Korea
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177145
7
7
177145

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Styler
Goods/Services

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

الخدمات التالية/من اجل البضائع

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

05/04/2021

Applicant Name:

LG Electronics Inc.
: Republic of Korea
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

05/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.إل جي إليكترونيكس إنك
جمهورية كوريا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

128, Yeoui-daero,
، جو- يونجدونجبو، دايرو- يوي،128
Yeongdeungpo-gu, Seoul,
 جمهورية كوريا،07336 ،سيؤول
07336, Republic of Korea
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177148
7
7
177148

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Steam Closet
Goods/Services

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

الخدمات التالية/من اجل البضائع

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

27/05/2021

Applicant Name:

Acer Incorporated
: Taiwan, Province of China
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

27/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

ايسر إنكوربوريتد
تايوان
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

7F.-5, No. 369, Fuxing N. Rd.,
، روود. فوكسنغ ان،369  رقم،5-إف7
Songshan Dist., Taipei City
،10541  تايبيه سيتي،سونغشان ديستريكت
10541, Taiwan (R.O.C.)
)تايوان (جمهورية الصين الشعبية
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية
Property P.O.Box921100- 11192
 مبنى مجموعة11192 -65100901ب.ص
TAG Org Building No. 104,
، شارع مكة،104 طالل أبوغزالة بناية رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن11192  عمان921100  ب.ص
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
177334
7
7
177334

Goods/Services

Machines, machine tools, power-operated tools; motors and
engines (except for land vehicles); machine coupling and
transmission components (except for land vehicles);
agricultural implements, other than hand-operated hand tools;
incubators for eggs; automatic vending machines; sweeper;
washing machines; vacuum; steam mops; Equipment for
construction; Pumps, compressors and fans; Industrial robots;
Current generators; Moving and handling equipment; Opening
and closing mechanisms; Lifting and hoisting equipment,
elevators and escalators; Conveyors and conveyors belts;
Packing machines; Machines and machine tools for treatment
of materials and for manufacturing; Cutting, drilling, abrading,
sharpening and surface treatment machines and apparatus;
Power drills and bores; Power saws; Mills and crushing
machines; Shaping and moulding machines; Machines, tools
and apparatus for fastening and joining; Welding and
soldering equipment; Filtering machines, separators and
centrifuges; Coating machines; Waste management and
recycling machines; Printing and bookbinding machines;
Electric clothes washing machines; Automatic dishwashers;
Electric vacuum cleaners; Electric clothes management
machines for deodorizing, ironing and sterilizing clothes for
household purpose; Hoses for electric vacuum cleaners; Bags
for electric vacuum cleaners; Stick type vacuum cleaners;
Robots (machines); Electric rotary blowers; Compressed air
pumps; Electric rotary compressors; Compressors for
refrigerators; Spin driers (not heated); Electric mixers for
household purposes; Robotic vacuum cleaners; Electric food
processors; Steam cleaners for household purposes; Hand-held
vacuum cleaners; Electric vacuum cleaners for bedding;

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 محركات ومكائن،آالت و عدد آلية و أدوات تشغل بالكهرباء
 قارنات آلية ومكونات،)(ماعدا الخاصة بالمركبات البرية
 أدوات،)نقل الحركة و(ماعدا الخاصة بالمركبات البرية
 أجهزة،زراعية و بخالف األدوات اليدوية التي تدار باليد
 مكنسة، غساالت، مكنسة، ماكينات بيع آلية،تفقيس البيض
 مضخات، معدات للتشييد، مكانس تنظيف بالبخار،كهربائية
 مولدات، أجهزة إنسان آلي صناعية،و ضاغطات ومراوح
 معدات رفع و، آليات فتح وغلق، معدات تحريك ونقل،تيار
 ماكينات، ناقالت وسيور نقل،مصاعد وساللم كهربائي
 آالت، آالت وعدد آلية لمعالجة المواد وللتصنيع،تعبئة
وأجهزة تقطيع و وحفر وسحج (سنفرة) وشحذ ومعالجة
 مناشير، مثاقب كهربائية ومحافر كهربائية،السطح
 آالت، آالت تشكيل وقولبة، مطاحن وآالت جرش،كهربائية
 آالت ترشيح، معدات لحام،وأدوات وأجهزة للربط والتجميع
 آالت، آالت طالء،و أجهزة فصل و أجهزة طرد مركزية
 آالت الطباعة وتجليد،إدارة المخلفات وإعادة تدويرها
 غساالت أطباق، غساالت مالبس كهربائية،الكتب
 غساالت مالبس كهربائية، مكانس كهربائية،أوتوماتيكية
 خراطيم،لتعطير و وكي وتعقيم المالبس لألغراض المنزلية
 مكانس، أكياس للمكانس الكهربائية،للمكانس الكهربائية
 منافخ،) أجهزة إنسان آلي (آالت،كهربائية من نوع القائم
 ضاغطات دوارة، مضخات هواء مضغوط،دوارة كهربائية
 مجففات دوارة (غير، ضاغطات للثالجات،كهربائية
 مكانس، خالطات كهربائية لالستخدامات المنزلية،)مسخنة
 أجهزة كهربائية إلعداد،كهربائية على هيئة إنسان آلي
 مكانس، مكانس بخارية لالستخدامات المنزلية،الطعام
 محركات، مكانس كهربائية للفراش،كهربائية محمولة باليد
 آالت، معدات حياكة النسيج والجلود،للغساالت الكهربائية
 أالت إنتاج، آالت إنتاج المعادن،إنتاج المواد ومعالجتها
 آالت وأجهزة معالجة وإعداد، آالت تصنيع الورق،النسيج
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Motors for electric washing machines; Textile and leather
sewing equipment; Material production and processing
machines; Metal production machines; Textile production
machines; Papermaking machines; Food and beverage
processing and preparation machines and apparatus; Drive
units, other than for land vehicles; System control instruments
(Mechanical -); System control instruments (Pneumatic -);
Hydraulic controls for machines; Hydraulic controls for
motors; Electronic controls for motors; Wheels and tracks for
machines; Dispensing machines; Vending machines; Spraying
machines; Sweeping, cleaning, washing and laundering
machines; Ironing machines and laundry presses; Exterior
clearing and cleaning equipment; Parts and accessories for all
the aforesaid goods, included in this class; Machines for
processing metal, wood and plastic; Machines for the chemical
industry, agriculture, mining, textile machines, machines for
the beverage industry, construction machines, packaging
machines, machine tools; Electric household or kitchen
utensils, namely cleaning appliances utilising steam, electric
food processors, electric blenders for household purposes,
electric knives, electric kitchen machines for chopping,
milling, pressing or opening, electric tin openers, electric fruit
presses for household purposes, coffee grinders, other than
hand-operated, kitchen tools (electric utensils), electric
cleaning apparatus for household use, electric vacuum food
sealers for household purposes; Mills for household purposes,
other than hand-operated; Kneading machines; Electric
welding apparatus; Whisks, electric, for household purposes;
Cutters (machines); Machines for making pasta; Bread cutting
machines; Meat mincing machines (meat grinders); Beaters,
electric; Peeling machines; Grating machines for vegetables;
Labellers (machines); Aerated beverage-making machines;
Wax-polishing (Machines and apparatus for -), electric;
Rotary steam presses for fabrics; Wringing machines for
laundry; Dishwashers, Vacuum cleaners, vacuum-cleaner
accessories, In particular vacuum cleaner bags; Washing
apparatus; Centrifugal dryers; Polishing machines and
apparatus; Ironing machines; Sewing machines; Pedal drives
for sewing machines; High pressure washers; Lawn mowers;
Saws; Garbage (waste) disposals; Machines and apparatus for
carpet and upholstery shampooing; Gas-powered soldering
irons; Electric machine tools, In particular drilling machines,
Cordless drill, Cordless screwdriver; Parts of machines for
processing metal, wood and plastics; Glue guns, electric;
Adhesive tape dispensers (machines); Stitching machines;
Dynamos; Paint spray guns; Blowing engines; Lifting
apparatus; Electrical polishing machines, other than for
household purposes; Shoe polishers, electric; Electric shears;
Electric presses (machines); Trueing machines; Industrial
cutting machines; Punching machines; Electric welding

 وحدات تشغيل و بخالف تلك الخاصة،الطعام والمشروبات
 أدوات، أدوات التحكم الميكانيكية بالنظام،بالمركبات البرية
 مفاتيح تحكم،التحكم بالنظام تدار بالهواء المضغوط
، مفاتيح تحكم هيدروليكية للمحركات،هيدروليكية لآلالت
 دواليب ومسارات،مفاتيح تحكم إلكترونية للمحركات
 مكانس و، آالت رش، آالت البيع، آالت توزيع،لآلالت
 ماكينات الكي،وآالت التنظيف والغسيل وغساالت المالبس
، معدات تنظيف خارجي ومعدات تنظيف،ومكابس المالبس
أجزاء وملحقات لكافة السلع المذكورة آنفا و التي تشتمل
 آالت لمعالجة المعادن والخشب والمواد،عليها الفئة الحالية
 آالت للمجال الكيماوي و الزراعة و التنقيب،البالستيكية
بالمناجم و ماكينات تصنيع النسيج و آالت لصنع المشروبات
 أدوات كهربائية،و آالت للتشييد و آالت للتعبئة و عدد آلية
لألغراض المنزلية أو للمطابخ و أي أدوات تنظيف باستخدام
البخار و أجهزة كهربائية إلعداد الطعام و خالطات كهربائية
لالستخدامات المنزلية و سكاكين كهربائية و أجهزة كهربائية
للتقطيع أو الطحن أو الكبس أو الفتح و فتاحات كهربائية
للعلب و مكابس فواكه كهربائية لالستخدامات المنزلية و
مطاحن قهوة و بخالف تلك التي تدار يدويا و أدوات المطابخ
(أدوات كهربائية) و أجهزة كهربائية للتنظيف لالستخدام
المنزلية و وسائل كهربائية إلحكام غلق الطعام بتفريغ الهواء
 مطاحن لالستخدامات المنزلية و،لالستخدامات المنزلية
 أجهزة اللحام، آالت العجن،بخالف تلك التي تدار باليد
، خفاقات البيض و الكهربائية و ألغراض منزلية،الكهربائية
 آالت تقطيع،  آالت صنع المعكرونة،)قطاعات (آالت
 المخافق و،) آالت تقطيع اللحوم (مفارم اللحوم،الخبز
، آالت تقطيع وبشر الخضروات، آالت تقشير،الكهربائية
 آالت، آالت تجهيز المشروبات الغازية،آالت لصق البطاقات
 مكابس بخار،وأجهزة كهربائية للصقل أو التلميع بالشمع
 غساالت الصحون و، آالت عصر الغسيل،دوارة لألقمشة
المكانس الكهربائية و لوازم المكانس الكهربائية و وبخاصة
 مجففات بالطرد، غساالت،أكياس المكانس الكهربائية
 آالت، آالت الكي، آالت وأجهزة صقل وتلميع،المركزي
 غساالت عالية، مرافق قدمية لماكينات الخياطة،الخياطة
 آالت التخلص من، مناشير، آالت جز الحشائش،الضغط
، آالت وأجهزة لغسيل السجاد وللتنجيد،)النفايات (الفضالت
 عدد آلية كهربائية و وبخاصة،مكاوي لحام تعمل بالغاز
 أجزاء، مفك برغي السلكي،آالت الثقب و مثقاب السلكي
،من آالت لمعالجة المعدن و والخشب والمواد البالستيكية
 أوعية صرف لألشرطة،مسدسات الغراء و الكهربائية
،) مولدات كهربائية (دينامو، آالت درز،]الالصقة [آالت
 آالت صقل، أجهزة رافعة، مكائن نفخ،مسدسات رش الدهان
،كهربائية و بخالف تلك الخاصة باألغراض المنزلية
 مكابس، مقصات كهربائية،ملمعات كهربائية لألحذية
 آالت، آالت تقطيع صناعية، آالت تسوية،)كهربائية (آالت
 أدوات، آالت الجرش، آالت اللحام الكهربائية،تخريم وتثقيب
، مضخات تهوية لألحواض المائية،)بستنة زراعية (آالت
 كافة السلع، أدوات (آالت) للرش،أجهزة تشغيل المصاعد
 أربطة الصقة،7 المذكورة آنفا و التي تشتمل عليها الفئة
 منصات منع االحتكاك، مولدات التيار المتردد،للبكرات
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machines; Crushing machines; Horticultural implements
(machines); Aerating pumps for aquaria; Elevator operating
apparatus; Implements (machines) for spraying; All the
aforesaid goods included in class 7; Adhesive bands for
pulleys; Alternators; Anti-friction pads for machines; Antipollution devices for motors and engines; Axles for machines;
Ball rings for bearings; Ball-bearings; Bearing brackets for
machines; Belts for conveyors; Bicycle dynamos; Blade
holders (parts of machines); Blades (parts of machines); Scale
collectors for machine boilers; Tubes (Boiler -) (parts of
machines); Matrices (Boxes for -) (printing); Brake linings,
other than for vehicles; Brake pads, other than for vehicles;
Brake segments, other than for vehicles; Brake shoes, other
than for vehicles; Brushes (parts of machines); Carbon brushes
(electricity); Carburetter feeders; Carburettors; Card clothing
(parts of carding machines); Carriage aprons; Cartridges for
filtering machines; Catalytic converters; Chaff cutter blades;
Chisels for machines; Chucks (parts of machines); Valves
(Clack -) (parts of machines); Steam condensers (parts of
machines); Control cables for machines, engines or motors;
Control mechanisms for machines, engines or motors;
Controls (Hydraulic -) for machines, motors and engines;
Controls (Pneumatic -) for machines, motors and engines;
Cylinder heads for engines; Cylinders for machines; Cylinders
for motors and engines; Door closers, electric; Door openers,
electric; Drain cocks; Drill chucks (parts of machines);
Drilling bits (parts of machines); Drilling heads (parts of
machines); Drums (parts of machines); Dynamo belts;
Dynamo brushes; Electrodes for welding machines; Exhausts
for motors and engines; Expansion tanks (parts of machines);
Fan belts for motors and engines; Fans for motors and
engines; Feeders (parts of machines); Feeding apparatus for
engine boilers; Filters (parts of machines or engines); Filters
for cleaning cooling air, for engines; Fittings for engine
boilers; Flues for engine boilers; Freewheels, other than for
land vehicles; Fuel conversion apparatus for internal
combustion engines; Fuel economisers for motors and
engines; Glaziers' diamonds (parts of machines); Glow plugs
for Diesel engines; Grease boxes (parts of machines); Rings
(Grease -) (parts of machines); Sharpening wheels (parts of
machines); Guides for machines; Hammers (parts of
machines); Hangers (parts of machines); Heat exchangers
(parts of machines); Holding devices for machine tools; Hoods
(parts of machines); Housings (parts of machines); Hydraulic
door openers and closers (parts of machines); Igniting devices
for internal combustion engines; Igniting magnetos; Injectors;
Inking apparatus for printing machines; Sealing joints (parts of
engines); Kick starters for motorcycles; Knives (parts of
machines); Knives for mowing machines; Loom shafts;
Lubricators (parts of machines); Machine fly-wheels; Machine

 محاور، أجهزة منع التلوث للمحركات والمكائن،لآلالت
، محامل الكريات، حلقات كريات المحامل،دواليب اآلالت
 مولدات دينامو، سيور للناقالت،كتائف ارتكاز لآلالت
،) حامالت شفرات (أجزاء من آالت،للدراجات الهوائية
، مجمعات آلية لقشور المراجل،]الشفرات [أجزاء آالت
 صناديق للقوالب،)أنابيب المراجل (أجزاء من آالت
 بطانات المكابح و بخالف تلك،)(تستخدم في الطباعة
 قطع المكابح عدا عن المستخدمة،الخاصة بالمركبات
، لقم(نعول) المكابح عدا عن المستخدمة للمركبات،للمركبات
،] فرجونات كربونية [كهربائية،)فراشي (أجزاء من آالت
 أغطية مماشق الغزل [أجزاء، مكربنات،مغذيات للمكربنات
 لفائف آالت،] وقاء الترس [أجزاء آالت،]آالت المشق
 أزاميل، شفرات قطاعات القش، المحوالت المحفّزة،الترشيح
 صمامات مطقطقة (أجزاء،] ظروف [أجزاء آالت،لآلالت
 كابالت التحكم لآلالت و المحركات، مكثفات البخار،)اآلالت
، آليات التحكم لآلالت و المحركات أو المكائن،أو المكائن
،مفاتيح تحكم هيدروليكية لآلالت و المحركات أو المكائن
مفاتيح تحكم تدار بضغط الهواء لآلالت و المحركات أو
 اسطوانات،  رؤوس االسطوانات للمحركات،المكائن
 مفاتيح إغالق، أسطوانات المحركات والمكائن،لآلالت
، مفاتيح فتح لألبواب و الكهربائية،لألبواب و الكهربائية
 لقم حفر،] ظروف المثاقب [أجزاء آالت،محابس تصريف
 األوعية،] رؤوس حفر [أجزاء آالت،][أجزاء آالت
، سيور المولدات الدينامو،]االسطوانية [أجزاء من آالت
 أجهزة، إلكترودات آلالت اللحام،فراشي المولدات الدينامو
 خزانات تمدد (أجزاء،صرف عوادم للمحركات والمكائن
 مراوح، سيور مراوح للمحركات والمكائن،)اآلالت
 أجهزة،] أجهزة التلقيم [أجزاء من آالت،للمحركات والمكائن
 المرشحات (أجزاء من اآلالت أو،تغذية لمراجل المكائن
، مرشحات لتنظيف هواء التبريد و للمكائن،)المحركات
 جهاز تنظيم، مداخن للمراجل اآللية،معدات للمراجل اآللية
 أجهزة تحويل،السرعة و بخالف الخاص بالمركبات البرية
 مقتصدات وقود،الوقود لمحركات االحتراق الداخلي
،) ألماسات للزجاج (أجزاء من آالت،للمحركات والمكائن
 صناديق تشحيم،شمعات التوهج للمحركات العاملة بالديزل
 دواليب،) حلقات تشحيم (أجزاء اآلالت،)(أجزاء آالت
، دالئل موجهات حركة لآلالت،)للشحذ (أجزاء اآلالت
 مبادالت،] عالّقات [أجزاء آالت،]مطارق [أجزاء آالت
 أغطية، أجهزة تثبيت العدد اآللية،]حرارية [أجزاء آالت
 مفاتيح هيدروليكية،] مبايت [أجزاء آالت،][أجزاء آالت
 معدات اإلشعال،)لفتح وغلق األبواب (أجزاء اآلالت
، محاقن، مغنيطات إشعال،لمحركات االحتراق الداخلي
 وصالت منع تسريب [أجزاء،أجهزة تحبير آلالت الطباعة
، مرافق بدء اإلدارة والحركة للدراجات النارية،]من مكائن
، سكاكين آلالت جز العشب،]السكاكين [أجزاء من آالت
 دواليب تنظيم،] مشحمات [أجزاء آالت،أعمدة إدارة لألنوال
 مشاعب، مجموعات التروس اآللية، دواليب اآلالت،السرعة
 حِ جارة، قوالب تستخدم في الطباعة،تصريف العادم للمكائن
 كاتمات صوت للمحركات،] قوالب [أجزاء آالت،الرحى
 مكابس [أجزاء آالت أو، حلقات مكابس،والمكائن
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wheels; Machine wheelwork; Manifold (Exhaust -) for
engines; Matrices for use in printing; Millstones; Moulds
(parts of machines); Mufflers for motors and engines; Piston
rings; Pistons (parts of machines or engines); Pistons for
cylinders; Pistons for engines; Plunger pistons; Pneumatic
door openers and closers (parts of machines); Reducers
(Pressure -) (parts of machines); Pressure regulators (parts of
machines); Pressure valves (parts of machines); Printing
cylinders; Printing plates; Printing rollers for machines; Pump
diaphragms; Pumps (parts of machines, engines or motors);
Punches for punching machines; Rack and pinion jacks;
Radiators (cooling) for motors and engines; Rakes for raking
machines; Reels (parts of machines); Bobbins for weaving
looms; Reels, mechanical, for flexible hoses; Regulators (parts
of machines); Bearings; Roller bridges; Rolling mill cylinders;
Saw benches (parts of machines); Saw blades (parts of
machines); Self-oiling bearings; Lasts for shoes (parts of
machines); Shuttles (parts of machines); Sieves (machines or
parts of machines); Slide rests (parts of machines); Carriages
for knitting machines; Sparking plugs for internal combustion
engines; Speed governors for machines, engines and motors;
Springs (parts of machines); Stands for machines; Starters for
motors and engines; Stators (parts of machines); Stuffing
boxes (parts of machines); Superchargers; Tables for
machines; Tambours for embroidery machines; Taps (parts of
machines, engines or motors); Suction cups for milking
machines; Tools (parts of machines); Turbocompressors;
Tympans (parts of printing presses); Vacuum cleaner
attachments for disseminating perfumes and disinfectants;
Vacuum cleaner bags; Vacuum cleaner hoses; Valves (parts of
machines); Water heaters (parts of machines); Drilling rods;
Electric arc cutting apparatus; Electric arc welders; Welding
apparatus; Electric soldering irons; Sealing plastics (Electrical
apparatus for -) (packaging); Agricultural, earthmoving,
construction, oil and gas extraction and mining equipment;
Agricultural, gardening and forestry machines and apparatus.

 مكابس، مكابس للمكائن، مكابس االسطوانات،]محركات
 مفاتيح تدار بضغط،]ذات كباسات غاطسة [أجزاء آالت
 مخفضات،)الهواء لفتح األبواب وغلقها (أجزاء اآلالت
،) منظمات الضغط (أجزاء اآلالت،)الضغط(أجزاء اآلالت
، اسطوانات الطباعة،)صمامات الضغط (أجزاء اآلالت
 أغشية، أسطوانات آلالت الطباعة،كليشيهات الطباعة
،] المضخات [قطع اآلالت و المحركات والمكائن،للمضخات
، رافعات ذات جرائد مسننة وتروس،خرامات آلالت التخريم
 أمشاط آلالت،مشعاعات [التبريد] للمحركات والمكائن
، بكرات ألنوال الحياكة،] بكرات [أجزاء آالت،الجرف
،] منظمات [أجزاء آالت،بكرات ميكانيكية للخراطيم المرنة
 نضد للمناشير، أسطوانات دلفنة، جسور دوارة،محامل
 الحماالت،] شفرات للمناشير [أجزاء آالت،][أجزاء آالت
 مكوكات،] قوالب لألحذية [أجزاء آالت،ذاتية التشحيم
 سنادات،] غرابيل [آالت أو أجزاء آالت،][أجزاء آالت
 شمعات، حضنات آلالت الحياكة،]منزلقة [أجزاء آالت
 ضابطات السرعة،االحتراق لمحركات االحتراق الداخلي
 نوابض (زنبركات)[أجزاء،لآلالت والمكائن والمحركات
 أجهزة تشغيل وإقالع، مناصب (قواعد) لآلالت،]آالت
 صناديق،] أعضاء ساكنة [أجزاء آالت،للمحركات والمكائن
، طاوالت لآلالت، الشواحن الفائقة،]حشو [أجزاء آالت
 سدادات (أجزاء آالت ومكائن أو،ط ارات آلالت التطريز
 عدد،)صة آلالت الحلب (أكواب شفط
ّ  أكواب ما،)محركات
 رفادات [أجزاء من، الضاغطات التربينية،][أجزاء آالت
 قطع ملحقة بالمكانس الكهربائية لنشر،]مكابس الطباعة
 خراطيم، أكياس المكانس الكهربائية،العطور والمطهرات
 سخانات ماء،] الصمامات [أجزاء آالت،المك انس الكهربائية
 أجهزة القطع بالقوس، قضبان الحفر،][أجزاء آالت
، أجهزة لحام، أجهزة لحام بالقوس الكهربي،الكهربائي
 أجهزة كهربائية إلحكام الغلق المواد،مكاوي لحام كهربائية
 معدات زراعية و جرف األرض و،)البالستيكية (التعبئة
 آالت،تشيي د و الستخراج النفط والغاز والتنقيب في المناجم
.وأجهزة زراعية والغابات وللبستنة
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: United States
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Nationality
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07/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

تشامبيون اكس يو اس ايه انك
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 اس ستاديوم دي ار شوجر الند11177
77478 تكساس الواليات المتحدة االمريكية

11177 s stadium dr sugar land
texas united states 77478
93093- 11193 amman
177254

Class

7

7

Goods/Services

Artificial lift systems, namely, mechanical and
hydraulic lifts and gas powered mechanical and
hydraulic lifts used in wellsite automation; artificial lift
systems, namely, mechanical and hydraulic lifts with
electrical submersible pumps for use in wellsite
automation; artificial lift systems, namely, poweroperated lifting equipment for lifting rods used in
wellsite automation; drill bits for rock drilling; power
drill accessories, namely, non-electrical adapters for use
in joining extensions and power drill bits; mechanical
power drill bits in the nature of polycrystalline diamond
cutter drill bits for drilling machines; polycrystalline
diamond compact drill bits for drilling machines;
devices made from polycrystalline diamond, namely,
cutters, compacts, bearings and valves, for use as parts
of machines and tools; pressure transducers as parts of
machines; oil well pumps, gas well pumps, water well
pumps; oil, gas, and water well equipment, namely,
valve balls and seats, flapper valves, and pollution
control stuffing boxes; Components of artificial lift
system for use in oil and gas wells, namely, electric
motors and protectors to secure the electrical
submersible pump from the surrounding fluids; snap
pilots, namely, pneumatic valve actuators for level
controllers; machine parts, namely, bearings and
bushings; machine parts for gas-lift and plunger-lift
equipment used to lift liquids from hydrocarbon wells,
namely, plungers and plunger valves as machine
components; weighted sinker bars for oil well pumps;
sucker rod oil and gas well pumps and couplings for

الصنف

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

 عمان11193 - 93093

عنوان التبليغ

177254

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 المصاعد الميكانيكية، وتحديدًا،أنظمة الرفع االصطناعية
والهيدروليكية والمصاعد الميكانيكية والهيدروليكية التي
تعمل بالغاز المستخدمة في أتمتة مواقع اآلبار؛ أنظمة
 المصاعد الميكانيكية، وتحديدًا،الرفع االصطناعية
والهيدروليكية المزودة بمضخات كهربائية غاطسة
الستخدامها في أتمتة مواقع اآلبار؛ أنظمة الرفع
 معدات الرفع التي تعمل بالطاقة، وتحديدًا،االصطناعية
لرفع القضبان المستخدمة في أتمتة مواقع اآلبار؛ لقم حفر
، وتحديدًا،لحفر الصخور؛ ملحقات المثقاب الكهربائي
المحوالت غير الكهربائية الستخدامها في ربط التمديدات
ولقم المثقاب الكهربائي؛ لقم المثقاب الكهربائي الميكانيكي
على شكل لقم حفر تقطيع ماسية متعدد البلورات
لالستخدام في آالت الحفر؛ لقم حفر صغيرة ماسية متعددة
البلورات لالستخدام في آالت الحفر؛ األجهزة المصنوعة
 القواطع، وتحديدًا،من الماس متعدد البلورات
والمضغوطات والمحامل والصمامات الستخدامها كأجزاء
للماكينات واألدوات؛ محوالت تخفيض الضغط كأجزاء
، مضخات آبار الغاز،لآلالت؛ مضخات آبار النفط
،مضخات آبار المياه؛ معدات آبار النفط والغاز والمياه
، والصمامات القالبة، كرات ومقاعد الصمامات،وتحديدًا
وصناديق حشو التحكم في التلوث؛ مكونات نظام الرفع
، وتحديدًا،االصطناعي لالستخ دام في آبار النفط والغاز
المحركات والواقيات الكهربائية لتأمين المضخة
الكهربائية الغاطسة من السوائل المحيطة؛ المؤشرات
 مشغالت الصمامات الهوائية لوحدات، وتحديدًا،اإلطباقية
 المحامل، وتحديدًا،التحكم في المستوى؛ أجزاء ماكينات
والجلبات؛ أجزاء ماكينات لمعدات الرفع بالغاز والرفع
بالكباس الغاطس التي تُستخدَم في رفع السوائل من آبار
 المغاطس وصمامات المغاطس، وتحديدًا،الهيدروكربون
كمكونات للماكينات؛ قضبان غاطسة مثقلة لمضخات آبار
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sucker rods; machines and machine parts for use in oil
and gas well deliquification and production
optimization, namely, gas-lift and plunger-lift
downhole equipment in the nature of surface
lubricators, plungers, bumper springs, standing valves,
and gas lift valves for use in oil and gas well
operations; oil and gas well equipment, namely, pump
barrels, sucker rod pump balls and sucker rod pump
seats used for sealing pressure, cages, oil and gas well
pump anchors which optionally anchor the sucker rod
pump in the tubing, polished rods, polished rod clamps
for connecting polished rods to the reciprocating oil or
gas well machinery at the surface, polished rod liners
for sealing pressure around the polished rods and
through the stuffing box, polished rod alignment tools,
spiral sucker rod guides for centering the rod string in
tubing, valve rods for connecting the rod string to the
sucker rod oil and gas well pumps, pull tubes for
connecting the rod string to the sucker rod oil and gas
well pumps, seating cups for sealing static fluid
pressure between sucker rod pump and oil and gas
reservoir, seating nipples, seat valves for use as shutoff
devices in oil and gas well pipelines, injectable packing
stuffing boxes, rotationally operated on and off tools,
namely, key and socket mechanisms actuated by
rotation, for connecting and disconnecting sucker rods
to and from well pumps, which are remotely actuated
from the surface when the oil and gas well pumps are
pulled for servicing; Non-metal rod centralizing guide
for use in subterranean oil and gas wells, whereby the
guide attaches to a cylindrical rod before the rod is
placed within a well bore and prevents the rod from
moving sideways or wobbling within the well bore; oil
refining machines; oil-well pumping machines;
industrial equipment comprising modular units in the
nature of machines for controlling and removing toxic
gases and toxic vapors
________________________________________Priori
ty claim: Claim Country : US
Claim No : US 90/455610
Claim Date : 2021-01-08

النفط؛ مضخات آبار النفط والغاز لسيقان كباس الضخ
ووصالت قارنة لسيقان كباس الضخ؛ اآلالت وأجزاء
اآلالت المستخدمة في إزالة مياه آبار النفط والغاز
 معدات الرفع بالغاز والرفع، وتحديدًا،وتحسين اإلنتاج
بالكباس الغاطس في قاع اآلبار على شكل ُمزلقات
 والصمامات، ونوابض المصدات، والمغاطس،سطحية
 وصمامات رفع الغاز لالستخدام في عمليات آبار،الثابتة
 جذع، وتحديدًا،النفط والغاز؛ معدات آبار النفط والغاز
 وكرات مضخة ساق كباس الضخ،المضخة األسطواني
ومقاعد مضخة ساق كباس الضخ المستخدمة لسد الضغط
واألقفاص ومراسي مضخة آبار النفط والغاز التي تثبت
اختياريًا مضخة ساق كباس الضخ في األنابيب والقضبان
المصقولة ومشابك القضبان المصقولة لتوصيل القضبان
،المصقولة بآالت آبار النفط أو الغاز الترددية على السطح
وبطانات القضبان المصقولة إلحكام الضغط حول
 وأدوات،القضبان المصقولة ومن خالل صندوق الحشو
 وأدلة ساق كباس الضغط،ضبط القضبان المصقولة
،الحلزونية لتثبيت عمود القضيب في مركز األنابيب
وسيقان الصمامات لتوصيل عمود القضيب بمضخات
 وأنابيب السحب،آبار النفط والغاز ذات ساق كباس الضخ
لتوصيل عمود القضيب بمضخات آبار النفط والغاز ذات
 وأكواب تثبيت إلحكام ضغط السوائل،ساق كباس الضخ
الثابت بين مضخة ساق كباس الضخ وخزان النفط والغاز
 وصمامات بمقعد لالستخدام كأجهزة، وحلمات تثبيت،
 وصناديق حشو،إغالق في أنابيب آبار النفط والغاز
 وأدوات التشغيل واإليقاف التي تعمل،التعبئة القابلة للحقن
 آليات المفاتيح والمقابس التي يتم، وتحديدًا،بالتناوب
 لتوصيل سيقان كباس الضخ بمضخات،تشغيلها بالتناوب
اآلبار وفصلها عنها والتي يتم تشغيلها عن بعد من السطح
عند سحب مضخات آبار النفط والغاز للصيانة؛ دليل
َمركزة القضبان غير المعدنية لالستخدام في آبار النفط
 حيث يُتم توصيل الدليل بقضيب أسطواني،والغاز الجوفية
قبل وضع القضيب داخل تجويف البئر ويمنع هذا الدليل
القضيب من التحرك جانبيا ً أو التمايل داخل تجويف البئر؛
آالت تكرير النفط؛ آالت الضخ آلبار النفط؛ معدات
صناعية تتألف من وحدات معيارية على شكل آالت
للتحكم في الغازات السامة واألبخرة السامة وإزالتها
___________________________________
US : بلد االدعاء:____االدعاء بحق االولوية
US 90/455610 : رقم االدعاء
08-01-2021 : تاريخ االدعاء
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عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

9روجينباخويج ،دي 78089 -انتركيرناخ
ألمانيا
اليافي للملكية
17039عمان
177128
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Date of
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: Germany
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Applicant Name:

Roggenbachweg 9, D-78089
Unterkirnach, Germany
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AlYafi for Intellectual Property
P.O.Box11195- 17039 Amman

الصنف

8

8

Class

177128

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

1400
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مقصات شعر [كهربائية وغير كهربائية]؛ أدوات تشذيب الشعر؛
ماكينات قص الشعر؛ أدوات تشذيب شعر اللحى ؛ مقصات شعر
اللحى؛ ماكينات الحالقة وشفرات الحالقة؛ ملحقات وأجزاء
للسلع المذكورة كأمشاط مرتبطة؛ أطقم للحالقة؛ رقائق أدوات
الحالقة؛ وملحقات التشذيب والشفرات
_______________________________________
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء EM018214367 :
تاريخ االدعاء 24-03-2020 :

Goods/Services

Electric and non-electric hair clippers, hair
trimmers, hair cutting machines, beard trimmers,
beard clippers, shavers, and razors; accessories
and parts for the aforesaid goods, namely
attachment combs, cutting sets, shaving foils,
trimming attachments and blades
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : EM018214367
Claim Date : 2020-03-24
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Date of
Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

24/12/2020
Skoda Electric a.s.

Doudlevce,

301 00 Plzeň,
Czech Republic
Applicant for
Correspondence

Trademark

: تاريخ ايداع الطلب

.اس.شكودا ايليكتريك ايه

:اسم طالب التسجيل

جمهورية التشيك
شركة اجنبية

Nationality

: Czech Republic
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Průmyslová 610/2a,

24/12/2020

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

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177163
9
9
177163

Goods/Services

Electrical traction equipment, namely traction
inverters, traction converters, static inverters,
converters for main and auxiliary drives and
voltage converters, traction collectors and
pantographs for trains and buses, being electric
current collectors, but not vehicle parts, auxiliary
power units, auxiliary power supplies (aps), bms
battery management systems, battery chargers and
accumulator chargers for land vehicles and metro
vehicles, other than cars or lorries; supercapacitors, traction batteries for land, rail and
electric metro carriages; electro-dynamic
apparatus for the remote control of railway points;
railway traffic safety appliances; measuring,
detecting and monitoring apparatus, indicators and
control apparatus for public means of transport,
other than cars or lorries.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 محوالت الجر ومحوالت الجر: تحديدا،معدات الجر الكهربائية
والمحوالت الثابتة ومحوالت للمحركات الرئيسية والمساعدة
ومحوالت الفولتية مجمعات طاقة الجر والدفع ومجمعات اإلمداد
بالطاقة الكهربائية المستخدمة للقطارات والحافالت بكونها
مجمعات تيارات كهربائية وليست قطع مركبات ووحدات الطاقة
المساعدة ومزودات الطاقة المساعدة (ايه بيه اس) وأنظمة إدارة
البطاريات بي ام اس وشواحن بطاريات وشواحن تراكمية
للمركبات البرية ومركبات المترو بخالف المستخدمة للسيارات
والشاحنات؛ المكثفات الفائقة وبطاريات السحب للعربات البرية
ولسكك الحديد وعربات المترو الكهربائية؛ األجهزة
الكهروديناميكية للتحكم عن بعد في نقاط السكك الحديدية؛ أجهزة
األمان لحركة مرور السكك الحديدية؛ أجهزة القياس والكشف
والرصد والمؤشرات وأجهزة التحكم لوسائل النقل العامة بخالف
.السيارات والشاحنات
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

04/02/2021

Applicant Name:

GENERAL MOTORS LLC
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

04/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

جينيرال موتورز ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

300 Renaissance Center, City
 سيتي اوف، رينيسانس سنتر300
of Detroit, State of Michigan
،3000-48265  والية ميتشيغان،ديترويت
48265-3000, USA
الواليات المتحدة االميركية
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177270
9
9
177270

Goods/Services

Modular battery system for powering electric
vehicles comprising configurable, rechargeable
battery stacks; rechargeable batteries for powering
electric vehicles.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : BR
Claim No : 921566328
Claim Date : 2020-12-10
________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in Light blue and dark blue
colors according to the print filed with the
application.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

نظام بطاريات معياري لتشغيل المركبات الكهربائية يتكون من
حزم خاليا البطاريات القابلة للشحن والتهيئة؛ بطاريات قابلة
.للشحن لتشغيل المركبات الكهربائية
_____________________________________
BR : بلد االدعاء:__االدعاء بحق االولوية
921566328 : رقم االدعاء
10-12-2020 : تاريخ االدعاء
_______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون: اشتراطات خاصة
بااللوان االزرق الفاتح واالزرق الغامق وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

04/02/2021

Applicant Name:

GENERAL MOTORS LLC
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

04/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

جينيرال موتورز ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

300 Renaissance Center, City
 سيتي اوف، رينيسانس سنتر300
of Detroit, State of Michigan
،3000-48265  والية ميتشيغان،ديترويت
48265-3000, USA
الواليات المتحدة االميركية
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177138
9
9
177138

Goods/Services

Modular battery system for powering electric
vehicles comprising configurable, rechargeable
battery stacks; rechargeable batteries for powering
electric vehicles.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : BR
Claim No : 921566190
Claim Date : 2020-12-10
________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in Light blue and dark blue
colors according to the print filed with the
application.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

نظام بطاريات معياري لتشغيل المركبات الكهربائية يتكون من
حزم خاليا البطاريات القابلة للشحن والتهيئة؛ بطاريات قابلة
.للشحن لتشغيل المركبات الكهربائية
_______________________________________
BR : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
921566190 : رقم االدعاء
10-12-2020 : تاريخ االدعاء
______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون: _اشتراطات خاصة
بااللوان االزرق الفاتح واالزرق الغامق وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
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Date of
Applicant Name:
Nationality

Hitachi Astemo, Ltd.
: Japan

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

21/02/2021

Foreign Company
2520 Takaba, Hitachinaka-shi,
Ibaraki, Japan

21/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

. ال تي دي،هيتاشي استيمو
يابان
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، ايباراكي، هيتاشيناكا – شي، تاكابا2520
اليابان

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177248
9
9
177248

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ASTEMO
Goods/Services

Measuring or testing machines and instruments;
pressure sensors; sensors, other than for medical use;
oxygen sensors; vehicle speed sensors; differential
pressure sensors; fuel temperature sensors; throttle
position sensors; variable valve lift sensors; stroke
sensors; rotation sensors; simulators for the steering and
control of vehicles; coin-operated mechanisms for
operating gates for car parking lots; life saving
apparatus and equipment; fire extinguishers; fireplugs;
fire hoses; fire hose nozzles; sprinkler systems for fire
protection; fire alarms; gas alarms; anti-theft warning
apparatus; protective helmets; railway signals; vehicle
breakdown warning triangles; luminous or mechanical
road signs; divers' apparatus, not for sports; game
programs for arcade video game machines; laboratory
apparatus and instruments; photographic apparatus and
instruments; cinematographic apparatus; optical
machines and apparatus; dashboard cameras; power
distribution or control machines and apparatus;
inverters; HEV/EV Inverters; battery chargers; phase
modifiers; solar batteries; oscilloscopes; electric wires
and cables; electrical communication machines and
apparatus; central gateway; telematics communication
units; global positioning system; map positioning units;
personal digital assistants; electronic machines,
apparatus and their parts; computer programs; computer
hardware; computer software; millimeter wave radar;
automotive radar; radar apparatus; automotive radar
detector; magnetic cores; resistance wires; electrodes;
fire boats; satellites for scientific purposes; welding

الخدمات التالية/من اجل البضائع

آالت وأدوات القياس أو االختبار؛ حساسات الضغط؛
 عدا ما كان لالستخدام الطبي؛ حساسات،الحساسات
االستشعار؛ مجسات سرعة المركبات؛ مجسات الضغط
التفاضلي؛ حساسات درجة حرارة الوقود؛ حساسات
موضع الخانق؛ مجسات صمامات الرفع المتغيرة؛
مجسات الضربات؛ مجسات الدوران؛ أجهزة المحاكاة
لتوجيه والتحكم بالمركبات؛ آليات تعمل بقطع النقود
المعدنية لتشغيل بوابات مواقف السيارات؛ أجهزة
ومعدات إنقاذ؛ أجهزة إطفاء الحرائق؛ حنفيات إطفاء
الحرائق؛ خراطيم إطفاء الحرائق؛ فوهات خراطيم إطفاء
الحريق؛ أنظمة الرش للوقاية من الحرائق ؛ أجهزة
اإلنذار ضد الحرائق؛ أنظمة اإلنذار ضد تسرب الغاز؛
أجهزة اإلنذار ضد السرقات؛ الخوذ الواقية؛ إشارات
السكك الحديدية؛ مثلثات التحذير عند تعطل المركبات؛
إشارات الطرق الميكانيكية أو الضوئية؛ معدات
 ليست للرياضات؛ برامج األلعاب آلالت،للغواصين
ألعاب الفيديو للرواق؛ أجهزة وأدوات مخبرية؛ أجهزة
وأدوات التصوير الفوتوغرافي؛ أجهزة التصوير
السينمائي؛ اآلالت واألجهزة البصرية؛ كاميرات لوحات
العدادات؛ آالت وأجهزة توزيع أو مراقبة الطاقة
الكهربائية؛ عاكسات التيار؛ محوالت السيارات الكهربائية
 السيارات الكهربائية؛ شواحن البطاريات؛/الهجينة
معدِّالت األطوار؛ البطاريات الشمسية؛ راسمات
الذبذبات؛ أسالك وكوابل كهربائية؛ آالت وأجهزة
االتصاالت الكهربائية؛ البوابات المركزية؛ وحدات
االتصاالت عن بعد؛ أنظمة تحديد المواقع العالمية؛
وحدات تحديد المواقع على الخريطة؛ المساعدات
الشخصية الرقمية؛ أجهزة إلكترونية واألجهزة وقطعها؛
برامج الحاسوب؛ أجهزة الحاسوب ؛ برمجيات الحاسوب
؛ رادارات تعمل بموجة الملليمتر؛ رادار السيارات؛
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أجهزة الرادار؛ كاشف رادار السيارات؛ القطع الرئيسية
الداخلية المغناطيسية؛ أسالك المقاومة؛ األقطاب
الكهربائية؛ قوارب الحرائق؛ أقمار صناعية لألغراض
العلمية؛ أقنعة اللحام؛ المالبس الواقية من النار؛ أغطية
الوقاية من الكوارث؛ القفازات للوقاية في الحوادث؛
النظارات؛ برامج األلعاب آلالت ألعاب الفيديو المنزلية؛
الدارات االلكترونية واألقراص المضغوطة المسجلة
ببرامج ألعاب محمولة باليد ومزودة بشاشات عرض
بلورية سائلة؛ الخوذ الواقية لأللعاب الرياضية؛
الصفارات الرياضية؛ أحزمة الوزن للغوص؛ أسطوانات
الهواء للغوص؛ أنابيب التنفس تحت الماء؛ منظمات من
أجل الغوص؛ بندوالت إيقاع؛ الدارات االلكترونية
واألقراص المضغوطة المسجلة ببرامج العروض التلقائية
لألدوات الموسيقية االلكترونية؛ وحدات المؤثرات لآلالت
الموسيقية الكهربائية أو اإللكترونية؛ تسجيالت
الفونوغراف؛ الملفات الموسيقية القابلة للتحميل؛ ملفات
الصور القابلة للتحميل؛ أقراص فيديو وأشرطة فيديو
مسجلة؛ المنشورات اإللكترونية؛ األفالم السينمائية
المكشوفة؛ شرائح األفالم المكشوفة؛ مناصب شرائح
األفالم؛ وحدات تحكم ألنظمة مساعدة السائق المتقدمة؛
وحدات تحكم للقيادة الذاتية؛ برمجيات الحاسوب القابلة
للتنزيل لتوفير المعلومات الجغرافية؛ مجسات موضع
عمود الحدبات لمحرك االحتراق الداخلي؛ مجسات
القرقعة لمحركات السيارات؛ مجسات تدفق الهواء؛
وحدات التحكم بتوقيت الصمامات؛ وحدات التحكم
برافعات الصمامات المتغيرة؛ وحدات التحكم لنظام
التعليق؛ أعمدة الربط لنظام التوجيه المعزز؛ وحدات
تحكم بنظام التوجيه المعزز؛ بطاريات سائلة؛ أجهزة
شحن البطاريات للسيارات؛ أجهزة تشخيص السيارات؛
جهاز فحص أداء السيارات التلقائي؛ فاحصات ملف
اإلشعال؛ فاحصات البطاريات؛ وحدات التحكم باالستقرار
اإللكترونية؛ بيانات الخريطة للمالحة؛ المخفتات
األوتوماتيكية للضوء األمامي؛ أجهزة ضبط المحور
البصري للضوء األمامي؛ أجهزة ضبط نطاق شعاع
الضوء األمامي؛ محوالت تيار مستمر إلى تيار مستمر؛
أجهزة التحكم بخاليا الوقود؛ أجهزة التحكم بمقاومة حزم
خاليا الوقود؛ منظمات من أجل الغوص؛ تروس عدادات
السرعة.
___________________________________
____االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءJP :
رقم االدعاء 119759-2020 :
تاريخ االدعاء 28-09-2020 :

;masks; fireproof garments; disaster prevention hoods
;gloves for protection against accidents; spectacles
;game programs for home video game machines
electronic circuits and CD-ROMs recorded with
programs for hand-held games with liquid crystal
;displays; protective helmets for sports; sports whistles
weight belts for scuba diving; air tanks for scuba
;diving; snorkels; regulators for scuba diving
metronomes; electronic circuits and CD-ROMs
recorded with automatic performance programs for
electronic musical instruments; effects units for electric
;or electronic musical instruments; phonograph records
;downloadable music files; downloadable image files
recorded video discs and video tapes; electronic
publications; exposed cinematographic films; exposed
slide films; slide film mounts; controllers for Advanced
Driver Assistance Systems; controllers for Autonomous
Driving; downloadable computer software for
providing geographic information; camshaft position
sensors for internal combustion engine; knock sensors
for automobile engines; airflow sensors; valve timing
controllers; variable valve lift controllers; controllers
;for control suspension; tie rods for power steering
controllers for power steering; vehicle batteries; battery
charge devices for vehicles; automotive diagnostic
devices; automotive performance test automatic
inspection device; ignition coil checkers; battery
checkers; electronic stability controllers; map data for
navigation; front light automatic dimmers; front light
optical axis adjustment devices; front light irradiation
range adjustment devices; DC/DC converters; fuel cell
;control devices; stack impedance control devices
regulators for scuba diving; speedometer gears.

________________________________________
Priority claim: Claim Country : JP
Claim No : 2020-119759
Claim Date : 2020-09-28
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Date of

04/03/2021

Applicant Name:

Citigroup Inc.
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

04/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.سيتي جروب انك
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

388 Greenwich Street, New
، نيويورك، جرينويتش ستريت388
York, New York 10013, United
 الواليات المتحدة،10013 نيويورك
States of America
االميركية
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177135
9
9
177135

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

CITI
Goods/Services

Downloadable computer programs using artificial
intelligence for use in rendering financial services,
namely, obtaining financial information, managing
accounts, fraud detection, monitoring payments
and conducting transactions relating to banking,
payment, and investment strategies; downloadable
mobile application for obtaining financial
information, managing accounts, and conducting
transactions and providing education relating to
banking, investment and financial services

الخدمات التالية/من اجل البضائع

برمجيات حاسوب قابلة للتنزيل باستخدام الذكاء االصطناعي
 الحصول على:الستخدامها في تقديم الخدمات المالية وتحديدا
معلومات مالية وإدارة الحسابات والكشف عن االحتيال ومراقبة
المدفوعات وإجراء المعامالت المصرفية والمدفوعات
واستراتيجيات االستثمار؛ تطبيقات الهاتف المحمول القابلة
للتنزيل للحصول على المعلومات المالية وإدارة الحسابات
وإجراء المعامالت وتوفير التعليم المتعلق بالخدمات المصرفية
والخدمات االستثمارية والمالية
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تاريخ ايداع الطلب :

07/04/2021

اسم طالب التسجيل:

ويتشاي باور كو ،.ليمتد.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

الصين
شركة اجنبية

07/04/2021
WEICHAI POWER CO.,
LTD.

حزمة خاليا الوقود ،خاليا وقود ،حزمة خاليا الوقود لمعدات
توليد الطاقة ،حزمة خاليا الوقود لنظام توليد الطاقة ،جهاز
الشحن للمعدات القابلة إلعادة الشحن ،الخاليا الشمسية ،بطارية
قابلة إلعادة الشحن لتزويد السيارات الكهربائية بالطاقة ،بطارية
السيارة ،حزمة البطارية األساسية ،محطات شحن السيارات
الكهربائية.

Applicant Name:
Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
197, Section A, Fu

Shou East
 ،197سيكشن ايه ،فو شو ايست ستريت،
Street, High Technology
هاي تيكنولوجي اندستريال ديفيلوبمنت
Industrial Development Zone,
زون ،ويفانغ سيتي ،شاندونغ بروفينس،
Weifang City, Shandong
جمهورية الصين الشعبية
Province, P.R.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
177352
9
9
177352

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Fuel cell pack; Fuel cell; Fuel cell pack for power
generation equipment; Fuel cell pack for power
generation system; Charging device for
rechargeable equipment; Solar cell; Rechargeable
;battery for power supply of electric vehicles
;Automobile battery; Primary battery pack
Charging stations for electric vehicles.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

15/04/2021

اسم طالب التسجيل:

فيفو موبايل كوميونيكيشن كو ،.ال تي دي.

جنسية الطالب :

الصين
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

15/04/2021

Date of
Applicant Name:

VIVO MOBILE
COMMUNICATION
CO.,LTD.
: China

Foreign Company

No.168 Jinghai East Rd.,
رقم  168جينجهاي ايست رود ،تشانجان،
Chang'an, Dongguan,
دونجوان ،جوانجدونج ،الصين
Guangdong, China
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177182
9
9
177182

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Jovi
من اجل البضائع/الخدمات التالية

أجهزة معالجة البيانات؛ برامج الحاسوب [برامج] المسجلة؛ برمجيات الحاسوب
المسجلة؛ برامج الحاسوب (البرمجيات القابلة للتحميل)؛ المساعدات الرقمية
الشخصية؛ برامج برمجيات الحاسوب المسجلة أو القابلة للتحميل؛ برمجيات حاسوبية
لشاشة التوقف المسجلة أو القابلة للتحميل؛ تنزيل الرسوم للهواتف النقالة؛ أجهزة
االتصاالت عن بعد على شكل مجوهرات؛ تطبيقات البرمجيات القابلة للتنزيل للهواتف
المحمولة؛ الحواسيب اللوحية العاملة باللمس؛ محطات تفاعلية ذات شاشات عاملة
باللمس؛ الروبوتات اآللية ذات الذكاء االصطناعي؛ النظارات الذكية؛ ساعات اليد
الذكية؛ برمجيات ألعاب الواقع االفتراضي؛ قارئات بطاقة يو اس بي؛ أقالم للشاشات
التي تعمل باللمس؛ أجهزة الحاسوب التي يمكن ارتداؤها؛ الرموز التفاعلية القابلة
للتحميل للهواتف النقالة؛ برمجيات ألعاب الحاسوب القابلة للتحميل؛ قفازات البيانات
اإللكترونية؛ أجهزة إلسقاط لوحات المفاتيح االفتراضية؛ برمجيات التعرف على
اإليماءات؛ الماسحات الضوئية لبصمة اإلصبع؛ جهاز التعرف على الوجه؛ وأدوات
المالحة؛ أجهزة أنظمة تحديد المواقع العالمي (جي بيه اس)؛ الهواتف الذكية؛ الهواتف
النقالة؛ قشط تعليق الهواتف النقالة؛ متتبعات الحركة القابلة لالرتداء؛ أغطية للهواتف
النقالة؛ حافظات الهواتف النقّالة؛ أغشية واقية تتكيف مع شاشات الهواتف المحمولة؛
األجهزة اإللكترونية المستخدمة لتحديد موقع المواد المفقودة التي تستخدم نظام تحديد
المواقع العالمي أو شبكات االتصاالت الخلوية؛ الهواتف الذكية على شكل أدوات قابلة
لألرتداء؛ لوحات المفاتيح للهواتف النقالة؛ أجهزة الستخدام الهواتف المحمولة دون
استخدام اليدين؛ المناصب المجهزة للهواتف المحمولة؛ كبائن لمكبرات الصوت؛
السماعات الالسلكية؛ سماعات الرأس؛ سماعات األذن الالسلكية؛ سماعات الرأس
للواقع االفتراضي؛ سماعات األذن للهواتف النقالة؛ سماعات السلكية للهواتف الذكية؛
سدادات األذنين لسماعات الرأس؛ عصي التقاط الصور الشخصية (حماالت أحادية
القائم محمولة باليد)؛ عصي سيلفي للهواتف المحمولة؛ عدسات الصور الذاتية؛
األساور الموصولة (أدوات قياس)؛ كابالت يو اس بي؛ كابالت يو اس بي للهواتف
المحمولة؛ المحوالت للمقابس الكهربائية؛ محوالت الكهرباء؛ شاشات العرض
البلورية السائلة (ال سي دي)؛ شاشات الهواتف النقالة؛ البطاريات الكهربائية؛ شواحن
البطاريات؛ بنوك الطاقة المتنقلة (بطاريات قابلة إلعادة الشحن)؛ شواحن السلكية؛
مناصب الهاتف المحمول لالستخدام في المركبات؛ سواقات الذاكرة التسلسلية العالمية؛
آالت التصوير؛ آالت تصوير الفيديو؛ الموازين المزودة بمحلالت كتلة الجسم؛
المحافظ اإللكترونية (برمجيات حاسوب قابلة للتنزيل)؛ الرقاقات األلكترونية؛ الدارات
المتكاملة؛ األجهزة الطرفية للحواسيب

Goods/Services

Data processing apparatus; Computer programmes [programs],
recorded; Computer software, recorded; Computer programs
;][downloadable software]; Personal digital assistants [PDAs
Computer software platforms, recorded or downloadable; Computer
screensaver software, recorded or downloadable; Downloadable
graphics for mobile phones; Telecommunication apparatus in the
form of jewelry; Downloadable software applications for mobile
;phones; Tablet computers; Interactive touch screen terminals
Humanoid robots with artificial intelligence; Smart glasses; Smart
watches; Virtual reality game software; USB card readers; Touch
screen pens; Wearable computers; Downloadable emoticons for
mobile phones; Computer game software, downloadable; Data
gloves; Devices for the projection of virtual keyboards; Gesture
recognition software; Fingerprint scanners; Facial recognition
apparatus; Navigational instruments; Global Positioning System
;[GPS] apparatus; Smart phones; Mobile phones; Cell phone straps
Wearable activity trackers; Covers for mobile phones; Cases for
;mobile phones; Protective films adapted for mobile phone screens
Electronic devices used to locate lost articles employing the global
positioning system or cellular communication networks; Wearable
smart phones; Keyboards for mobile phones; Hands free devices for
mobile phones; Stands adapted for mobile phones; Cabinets for
;loudspeakers; Wireless speakers; Headphones; Wireless earphones
Virtual reality headsets; Earphones for mobile phones; Wireless
headsets for smart phones; Ear pads for headphones; Selfie sticks
[hand-held monopods]; Selfie sticks for mobile phones; Selfie
;lenses; Connected bracelets [measuring instruments]; USB cables
USB cables for cell phones; Converters for electric plugs; Power
adapters; Liquid crystal display [LCD] monitors; Displays for
mobile phones; Batteries, electric; Battery chargers; Mobile power
banks (rechargeable batteries); Wireless chargers; Mobile phone
;stands for use in vehicles; USB flash drives; Cameras; Camcorders
Scales with body mass analysers; Electronic wallets(downloadable
computer software); Electronic chips; Integrated circuits; Computer
peripheral devices
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Date of

18/04/2021

Applicant Name:

Nationality

Beijing Dajia Internet
Information Technology Co.,
Ltd.
: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

18/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

بيجينغ داجيا انترنت إنفورميشن تكنولوجي
. ليمتد،.كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

: جنسية الطالب

Room 101D1-7, 1st Floor,
 بيلدينغ،إس تي فلور1 ،7-1دي101 روم
Building 1, No. 6, Shangdi
 هايديان، شانغدي ويست رود،6 . نمبر،1
West Road, Haidian District,
 الصين، بكين،ديستريكت
Beijing, 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
177267
9
9
177267

Goods/Services

Downloadable software applications for cell
phones; Computer game software, downloadable;
Computer game programs, recorded; Electronic
publications, downloadable; Computer peripheral
devices; Computer programs (downloadable
software); Network communication equipment;
Sound transmitting apparatus; Eyeglasses;
Batteries, electric.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CN
Claim No : 52136420
Claim Date : 2020-12-14

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تطبيقات البرامج القابلة للتنزيل للهواتف المحمولة؛ برنامج
 مسجلة؛، قابلة للتنزيل؛ برامج العاب كمبيوتر،ألعاب الكمبيوتر
منشورات إلكترونية قابلة للتفريغ؛ أجهزة ملحقة بالكمبيوتر؛
برامج كمبيوتر [برمجيات قابلة للتنزيل]؛ معدات اتصاالت
.الشبكة؛ أجهزة نقل الصوت؛ نظارات؛ بطاريات كهربائية

_______________________________________ا
CN : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
52136420 : رقم االدعاء
14-12-2020 : تاريخ االدعاء
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Date of

19/04/2021

Applicant Name:
Nationality

Panasonic Corporation
: Japan

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company
1006, Oaza Kadoma, Kadomashi, Osaka 571-8501 Japan

19/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

باناسونيك كوربوريشن
يابان
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 اوساكا،شي- كادوما، وازا كادوما،1006
 اليابان،571-8501

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
177358
9
9
177358

Goods/Services

Electric outlets; plates and covers for electric switches; plates and
covers for electric outlets; change-over switches; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming, accumulating,
regulating or controlling electricity; cables, electric; wires, electric;
wires of metal alloys [fuse wire]; circuit breakers; circuit closers;
electric regulating apparatus; electric apparatus for commutation;
electric switches; sockets, plugs and other contacts [electric
connections]; light regulators[dimmers], electric; dimmer switches;
terminals [electricity]; electric relays; junction boxes [electricity];
distribution consoles [electricity]; switchboards; distribution boxes
[electricity]; switch boxes [electricity]; time switches, automatic;
flush plates for electric outlets; flush plates for switches; flush
plates for modular jacks (of telephone wires, LAN (local area
network) cables); measuring or testing machines and instruments;
infrared-sensitive switches which are activated by sensing the
presence of a human body; temperature sensors, thermal sensors,
infrared sensors, motion sensors, heat sensors; infrared sensor
apparatus which is activated by sensing the presence of a human
body; solar cells; solar cell modules; solar panels for electricity
generation; photovoltaic modules; photovoltaic modules adapted
for incorporation in a roof or similar structure; solar panels adapted
for incorporation in a roof or similar structure; power conditioners;
inverters used in solar power generation; power distribution
boards; batteries and cells; electric accumulators; mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating devices;
computers and computer peripheral devices; diving suits, divers'
masks, ear plugs for divers, nose clips for divers and swimmers,
gloves for divers, breathing apparatus for underwater swimming;
fire-extinguishing apparatus.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 لوحات، لوحات وأغطية للمفاتيح الكهربائية،المنافذ الكهربائية
 أجهزة وأدوات لتوصيل، مفاتيح التغيير،وأغطية لمنافذ الكهرباء
،الكهرباء أو تبديلها أو تحويلها أو تجميعها أو تنظيمها أو التحكم فيها
،] أسالك سبائك معدنية [فتيل، أسالك كهربائية،الكابالت الكهربائية
 أجهزة، أجهزة تنظيم كهربائي، مغلقات الدوائر،قواطع الدوائر
 المآخذ والمقابس والوصالت، مفاتيح كهربائية،كهربائية للتبديل
] منظمات الضوء [المخفتات،]األخرى [التوصيالت الكهربائية
، مرحالت كهربائية،] محطات [كهرباء، مفاتيح المخفتات،الكهربائية
 لوحات،] لوحات التوزيع [الكهرباء،]صناديق التوصيل [كهرباء
،] صناديق التبديل [الكهرباء،] صناديق توزيع [كهرباء،التبديل
 لوحات، لوحات االطار للمنافذ الكهربائية،مفاتيح الوقت أوتوماتيكية
 لوحات االطار لمقابس معيارية (ألسالك الهاتف،االطار للمفاتيح
، آالت وأدوات القياس أو االختبار،)) (شبكة محليةLAN وكابالت
مفاتيح حساسة لألشعة تحت الحمراء يتم تنشيطها باستشعار وجود
 أجهزة استشعار درجة الحرارة وأجهزة االستشعار،جسم اإلنسان
الحرارية وأجهزة استشعار األشعة تحت الحمراء وأجهزة استشعار
 أجهزة استشعار األشعة تحت،الحركة وأجهزة استشعار الحرارة
،الحمراء الذي يتم تنشيطها عن طريق استشعار وجود جسم اإلنسان
 األلواح الشمسية لتوليد، وحدات الخاليا الشمسية،الخاليا الشمسية
 الوحدات الكهروضوئية المهيأة، الوحدات الكهروضوئية،الكهرباء
 األلواح الشمسية المهيأة للدمج على،للدمج على سقف أو هيكل مشابه
 المحوالت المستخدمة في توليد، مكيفات الطاقة،سقف أو هيكل مشابه
 مراكم، البطاريات والخاليا، لوحات توزيع الطاقة،الطاقة الشمسية
 أجهزة، آليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقود المعدنية،كهربائية
 أجهزة الحاسوب واألجهزة الطرفية،تسجيل النقدية وأجهزة الحساب
 بدالت الغوص وأقنعة الغواصين وسدادات األذن،الحاسوب
للغواصين ومشابك األنف للغواصين والسباحين وقفازات الغواصين
. أجهزة إطفاء الحرائق،وأجه زة التنفس للسباحة تحت الماء

103

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

07/07/2021

Applicant Name:

championx usa inc
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

07/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

تشامبيون اكس يو اس ايه انك
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

11177 s stadium dr sugar land
texas united states 77478

 اس ستاديوم دي ار شوجر الند11177
77478 تكساس الواليات المتحدة االمريكية

P.O.Box930093- 11193 Amman

 عمان11193 -930093ب.ا ص

177255

Class

9

9

Goods/Services
Class 9: Software for automation of artificial lift systems, monitoring of
artificial lift systems, and control of artificial lift systems for use in the oil
and gas industries; Internet-connected devices in the nature of monitoring
and predictive diagnostic instrumentation for the oil and gas industries
consisting primarily of computer hardware and software for monitoring
and diagnosing problems with industrial machinery and reciprocating and
rotating machinery; electronic apparatus and instruments for controlling
production of oil and gas well installations and for controlling, adjusting
and testing of oil and gas well equipment of an artificial lift system,
namely, electrical submersible pumps, drives and motors; power cables
that provide power to motor extension cords for artificial lift systems used
in oil and gas wells; pneumatic and electric liquid level switches; pressure
controllers; temperature controllers; electronic controllers and associated
software for an oil and gas producing well; sensors for detecting plunger
arrival; computer hardware and software to send and receive data to
monitor and automate single or multi-well oil and gas assets to provide
advance alarming, diagnostics, data analysis, performance prediction and
control; Products for use in oil and gas well deliquification and production
optimization, namely, hardware, firmware, and software for oil and gas
wells to automate operations of artificial lift systems, surface facilities,
and peripheral well site devices; scientific and electrical apparatus for use
with parts for lifting liquids from hydrocarbon wells, namely, electronic
controllers, plunger sensors, and sensors for measuring, signaling and
verifying depth, pressure, and other well production parameters, all for
plunger lift gas and oil wells; electronic controlling devices, namely, valve
positioners; Application software for mobile device platforms for the
monitoring and control of remote single or multi-well oil and gas asset;
downloadable software for determining a correct size valve based on the
fluid flow characteristics of the use environment in which the valve will be
used; computer software platforms, recorded or downloadable; computer
software, recorded; computer software, downloadable
________________________________________
Priority
claim: Claim Country : US
Claim No : 90/455610
Claim Date : 2021-01-08

الصنف

177255

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 برمجيات ألتمتة أنظمة الرفع االصطناعي ومراقبة أنظمة الرفع:9 الفئة
االصطناعي والتحكم في أنظمة الرفع االصطناعي الستخدامها في صناعات
النفط والغاز؛ األجهزة المتصلة باإلنترنت على شكل آالت مراقبة وتنبؤ
تشخيصية لصناعات النفط والغاز تتكون بصفة أساسية من أجهزة وبرمجيات
حاسوب لمراقبة وتشخيص مشاكل اآلالت الصناعية واآلالت الترددية
والدوارة؛ أجهزة وأدوات إلكترونية للتحكم في إنتاج منشآت آبار النفط والغاز
وللتحكم في معدات آبار النفط والغاز الخاصة بنظام الرفع االصطناعي
 المضخات الكهربائية الغاطسة والمحركات، وتحديدًا،وضبطها واختبارها
والمواتير؛ كبالت الطاقة التي توفر الطاقة ألسالك توصيل المواتير في
أنظمة الرفع االصطناعي المستخدمة في آبار النفط والغاز؛ مفاتيح مستويات
السوائل الهوائية والكهربائية؛ وحدات التحكم بالضغط؛ وحدات التحكم في
درجة الحرارة؛ وحدات التحكم اإللكترونية وما يرتبط بها من برمجيات لبئر
إنتاج النفط والغاز؛ أجهزة استشعار للكشف عن وصول الكباس الغاطس؛
أجهزة وبرمجيات حاسوب إلرسال واستقبال البيانات لمراقبة وأتمتة أصول
النفط والغاز ذات البئر الواحد أو متعددة اآلبار لتوفير التنبيه المسبق
والتشخيص وتحليل البيانات وتوقع األداء والتحكم فيه؛ المنتجات المستخدمة
 األجهزة والبرامج، وتحديدًا،في إزالة مياه آبار النفط والغاز وتحسين اإلنتاج
الثابتة والبرمجيات الخاصة بآبار النفط والغاز ألتمتة عمليات أنظمة الرفع
االصطناعية والمرافق السطحية وأجهزة موقع البئر المحيطية؛ األجهزة
العلمية والكهربائية الستخدامها مع أجزاء رفع السوائل من آبار
 وأجهزة استشعار، وتحديدًا وحدات التحكم اإللكترونية،الهيدروكربون
 وأجهزة استشعار العُمق والضغط وغيرها من معلمات،الكباس الغاطس
إنتاج اآلبار األخرى وإرسال اإلشارات إليها والتحقق منها وكلها من أجل
،الرفع بالكب اس الغاطس في آبار الغاز النفط؛ أجهزة التحكم اإللكترونية
 ضابطات موضع الصمامات؛ برمجيات تطبيقات لمنصات األجهزة،وتحديدًا
المحمولة لمراقبة أصول النفط والغاز ذات البئر الواحد أو المتعددة اآلبار عن
بعد والتحكم فيها؛ برمجيات قابلة للتنزيل لتحديد حجم الصمام الصحيح بنا ًء
على خصائص تدفق السوائل في بيئة االستخدام التي سيتم استخدام الصمام
فيها؛ منصات برمجيات الحاسوب المسجلة أو القابلة للتنزيل؛ برمجيات
 قابلة للتنزيل، مسجلة؛ برمجيات حاسوب،حاسوب
______________________________________
US : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
90/455610 : رقم االدعاء
08-01-2021 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

17/10/2021

Applicant Name:

Instashop DMCC
: United Arab Emirates
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Class

9

Goods/Services

Computer programs (Downloadable software);
Computer Software – recorded; Computers; Cash
registers, calculating machines, Data processing
equipment; Computer software; computer
application software, used as Point of Sales.

________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give owners the right to use word (Shops you
love,delivered better)if used separately from the
mark

: تاريخ ايداع الطلب

س.م.د.إنستاشوب م
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 ابراج، سويس تاور،1201 مكتب رقم
 االمارات العربية،  دبي،بحيرات جميرا
.المتحدة
 ش بكين-  عمان11184 - 841310

Office No. 1201, Swiss Tower,
Jumeirah Lake Towers, Dubai,
UAE.
841310- 11184 amman bakeen street
177279

17/10/2021

9

الصنف

177279

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

برامج كمبيوتر (برمجيات قابلة للتنزيل )؛ برمجيات كمبيوتر
 اآلالت الحاسبة؛،مسجلة؛ أجهزة كمبيوتر؛ آالت تسجيل النقد
معدات معالجة البيانات ؛ برمجيات كمبيوتر؛ برامج تطبيقات
. تُستخدم كنقطة مبيعات،الكمبيوتر

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
)Shops you love,delivered better( باستعمال الكلمة
بمعزل عن العالمه
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

18/10/2021

Applicant Name:

Zaid Mohmad khair mohamad
almajdoub
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

زيد محمد خير محمد المجذوب

:اسم طالب التسجيل

 شارع شكري-  جبل عمان- عمان
 شارع-  جبل عمان-  عمان110 -11124
شكري

11124- 110 amman - jabal
amman
Class

: تاريخ ايداع الطلب

االردن
مؤسسة فردية

amman - jabal amman

177284

18/10/2021

9

Goods/Services

educational software augmented reality software
for education children's educational software
digital educational materials downloadable
educational materials educational computer
applications educational computer apps
educational computer software educational mobile
applications educational mobile apps virtual reality
software for education educational simulators and
apparatus

9

الصنف

177284

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

برمجيات الواقع المعزز للتعليم برامج تعليمية لألطفال مواد
تعليمية رقمية مواد تعليمية قابلة للتحميل تطبيقات الكمبيوتر
التعليمية تطبيقات الكمبيوتر التعليمية برامج كمبيوتر تعليمية
تطبيقات تعليمية للهاتف المحمول تطبيقات الهاتف المحول
التعليمية أجهزة محاكاة تعليمية برامج الواقع االفتراضي للتعليم
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

12/04/2021

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

12/04/2021

: 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
177287
10
10
177287

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

MODIFEYE
Goods/Services

Surgical apparatus and instruments for use in
ophthalmic surgery.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

.األجهزة واألدوات الجراحية المستخدمة في جراحة العيون

107

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

26/04/2021

اسم طالب التسجيل:

ساينتيفيك بايوتيك جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

كرانهاوس  ،1ام زولهافن 50678 ،18
كولن ،ألمانيا
ابوغزالة للملكية الفكرية
11192عمان
177298

Scientific BioTech GmbH
: Germany
Foreign Company

Applicant Name:

Kranhaus 1, Im Zollhafen 18,
50678 Koln, Germany
921100- 11192 َAmman

- 921100

الصنف

26/04/2021

Date of

10

10

Class

177298

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

SANAKIN
من اجل البضائع/الخدمات التالية

األدوات واألجهزة الجراحية والطبية والتجبيرية (جراحة
العظام) والسريرية واألجهزة واألدوات والمعدات الطبية بما في
ذلك األجهزة (أطقم وأنظمة ومجموعات (أطقم) العالج)
لالستخدام التشخيصي أو العالجي أو لتقويم العظام (التجبيري)
أو الجراحة والتطبيقات واألجهزة العالجية ،مواد تقويم العظام.

Goods/Services

Surgical, medical, orthopaedic, clinical
instruments and apparatus, medical apparatus,
instruments and equipment, including devices
(kits, systems, treatment sets) for diagnostic,
therapeutic, orthopaedic or surgical use,
therapeutic appliances; Orthopedic articles.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

02/05/2021

اسم طالب التسجيل:

باوش اند لومب انكوربوريتد
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 1400ان .جودمان ستريت ،روتشستر،
نيويورك  ،14609الواليات المتحدة
االميركية
سابا وشركاهم للملكية الفكرية - 840553
11184
177205

الصنف

02/05/2021

Date of

Bausch & Lomb Incorporated
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

1400 N. Goodman Street,
Rochester, New York 14609,
USA
840553- 11184
10

10

Class

177205

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

ENVISTA
من اجل البضائع/الخدمات التالية

األجهزة الطبية للعيون ،تحديدا :العدسات الموضوعة داخل
العين

Goods/Services

Ophthalmic medical device, namely, intraocular
lenses
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

02/05/2021

Applicant Name:

Bausch & Lomb Incorporated
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

02/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

باوش اند لومب انكوربوريتد
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

1400 N. Goodman Street,
، روتشستر، جودمان ستريت. ان1400
Rochester, New York 14609,
 الواليات المتحدة،14609 نيويورك
USA
االميركية
- Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177202
10
10
177202

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

STELLARIS ELITE
Goods/Services

Ophthalmic medical and surgical apparatus,
instruments, and devices used in diagnosing eye
conditions and performing ophthalmic, ocular and
eye-related surgical procedures, and component
parts thereof; phacoemulsification apparatus and
instruments for use in ophthalmic surgical
procedures.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

األجهزة الطبية والجراحية لطب العيون واألدوات واألجهزة
المستخدمة لتشخيص حاالت العيون وإجراء العمليات الجراحية
العينية والبصرية والمتعلقة بالعيون واألجزاء المكونة لها؛
أجهزة وأدوات استحالب العدسة لالستخدام في العمليات
.الجراحية للعيون
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تاريخ ايداع الطلب :

03/05/2021

اسم طالب التسجيل:

باوش اند لومب انكوربوريتد
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

03/05/2021

Date of

Bausch & Lomb Incorporated
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

1400 N. Goodman Street,
 1400ان .جودمان ستريت ،روتشستر،
Rochester, New York 14609,
نيويورك  ،14609الواليات المتحدة
USA
االميركية
- Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177201
10
10
177201

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

MICROFLOW
من اجل البضائع/الخدمات التالية

االجهزه الجراحيه واألجهزة واألدوات؛ اإلبر المستخدمة في
عمليات جراحة العيون

Goods/Services

surgical devices, apparatus & instruments; needles
used in ophthalmic surgical procedures
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تاريخ ايداع الطلب :

02/05/2021

اسم طالب التسجيل:

باوش اند لومب انكوربوريتد
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

02/05/2021

Date of

Bausch & Lomb Incorporated
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

1400 N. Goodman Street,
 1400ان .جودمان ستريت ،روتشستر،
Rochester, New York 14609,
نيويورك  ،14609الواليات المتحدة
USA
االميركية
- Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177184
10
10
177184

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

MICROFLOW PLUS
من اجل البضائع/الخدمات التالية

االجهزه الجراحيه واألجهزة واألدوات؛ اإلبر المستخدمة في
عمليات جراحة العيون

Goods/Services

surgical devices, apparatus & instruments; needles
used in ophthalmic surgical procedures

112

تاريخ ايداع الطلب :

17/05/2021

اسم طالب التسجيل:

أكويوس ،إنك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

17/05/2021

Date of

Akouos, Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

645 Summer Street, Suite 200,
 645سمر ستريت ،سويت  ،200بوسطن،
Boston, Massachusetts 02210,
ماساتشوستس  ،02210الواليات المتحدة
USA
األمريكية
Abu -Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
Property TMP Agents
11192ص.ب  921100عمان 11192
P.O.Box921100- 11192 P.O.Box
المملكة االردنية الهاشمية
921100 Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
177318
10
10
177318

من اجل البضائع/الخدمات التالية

منصات توصيل الناقالت الفيروسية للعالج الجيني
______________________________________
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 90332968 :
تاريخ االدعاء 20-11-2020 :

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

viral vector delivery platforms for gene therapy
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90332968
Claim Date : 2020-11-20
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تاريخ ايداع الطلب :

17/05/2021

اسم طالب التسجيل:

أكويوس ،إنك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

17/05/2021

Date of

Akouos, Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

645 Summer Street, Suite 200,
 645سمر ستريت ،سويت  ،200بوسطن،
Boston, Massachusetts 02210,
ماساتشوستس  ،02210الواليات المتحدة
USA
األمريكية
Abu -Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
Property TMP Agents
11192ص.ب  921100عمان 11192
P.O.Box921100- 11192 P.O.Box
المملكة االردنية الهاشمية
921100 Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
177312
10
10
177312

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

AKOUOS
من اجل البضائع/الخدمات التالية

منصات توصيل الناقالت الفيروسية للعالج الجيني
______________________________________
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 90332961 :
تاريخ االدعاء 20-11-2020 :

Goods/Services

viral vector delivery platforms for gene therapy
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90332961
Claim Date : 2020-11-20
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تاريخ ايداع الطلب :

27/05/2021

اسم طالب التسجيل:

أكويوس ،إنك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

27/05/2021

Date of

Akouos, Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

645 Summer Street, Suite 200,
 645سمر ستريت ،سويت  ،200بوسطن،
Boston, Massachusetts 02210,
ماساتشوستس  ،02210الواليات المتحدة
USA
األمريكية
 Abu- Ghazaleh & Co.أبو غزالة للملكية الفكرية  -ص.ب
P.O.Box 921100 Amman
 921100عمان  11192االردن
11192 , Jordan
Class
الصنف
177320
10
10
177320

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

AKOUOS
من اجل البضائع/الخدمات التالية

أجهزة إيصال الدواء ،أجهزة طبية تستخدم في عالج األمراض
والحاالت التي تصيب األذن على شكل األمراض الوراثية
المسببة لفقدان السمع.

Goods/Services

Drug delivery systems; medical devices for use in
treating diseases and conditions involving the ear
in the nature of genetic conditions causing hearing
loss.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

05/04/2021

Applicant Name:

LG Electronics Inc.
: Republic of Korea
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

05/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.إل جي إليكترونيكس إنك
جمهورية كوريا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

128, Yeoui-daero,
، جو- يونجدونجبو، دايرو- يوي،128
Yeongdeungpo-gu, Seoul,
 جمهورية كوريا،07336 ،سيؤول
07336, Republic of Korea
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177149
11
11
177149

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Styler
Goods/Services

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

الخدمات التالية/من اجل البضائع

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

Date of

05/04/2021

Applicant Name:

LG Electronics Inc.
: Republic of Korea
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

05/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.إل جي إليكترونيكس إنك
جمهورية كوريا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

128, Yeoui-daero,
، جو- يونجدونجبو، دايرو- يوي،128
Yeongdeungpo-gu, Seoul,
 جمهورية كوريا،07336 ،سيؤول
07336, Republic of Korea
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177215
11
11
177215

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Steam Closet
Goods/Services

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

الخدمات التالية/من اجل البضائع

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

اعالن الجريدة الرسمية

13/06/2021

Applicant Name:

Nassaem alrabee for air
conditioning and refrigeration
Nationality
: Jordan
Applicant Type
INDIVIDUAL
Applicant Career
FOUNDATION
Applicant Address
25- 11623 madaba - al; quds str
Applicant for
Correspondence
Trademark

Class

11

Goods/Services

Refrigerators — Oven gas — Heating greenhouses
— Air condition and fans — Water child — Grills
- Water heaters — Popcorn maker — ice Kream
maker

: تاريخ ايداع الطلب

نسائم الربيع للتكييف والتبريد

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
 ش القدس-  مادبا11623 -25
 ش القدس-  مادبا11623 -25

25- 11623 madaba - al; quds str
177273

13/06/2021

11

الصنف

177273

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

-  مكيفات-  مراوح-  صوبات تدفئة- الثالجات افران الغاز
 صانعة-  صانعة بوشار-  سخانات ماء- كولرات ماء شوايات
ايس كريم
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Date of
Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

29/12/2020

NISSAN JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA (also
trading as NISSAN MOTOR
CO., LTD.)

29/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

نيسان جيدوشا كابوشكي كايشا (ويتاجرون
). ال تي دي،.باسم نيسان موتور كو

:اسم طالب التسجيل

يابان
شركة اجنبية

Nationality

: Japan
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
No.2, Takara-cho,

Applicant for
Correspondence

Trademark

Kanagawa، كو-  كاناجاوا، تشو- تاكارا، 2 رقم
ku, Yokohama-shi, Kanagawa اليابان، كين- كاناجاوا، شي-يوكوهاما
ken Japan
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177321
12
12
177321

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

I-POWER
Goods/Services

Vehicles for locomotion by land, air, water or rail; Electricallyassisted land vehicles; Waggons; Trucks; Vans [vehicles]; Sport
utility vehicles; Motor buses; Recreational vehicles (RV); Sports
cars; Racing cars; Engines for land vehicles; Motors, electric, for
land vehicles; Electric drive unit for land vehicles; Bodies for
vehicles; Automobile chassis; Transmissions, for land vehicles;
Steering wheels for Automobiles; Automobiles and their parts
and fittings; Automobiles; Electric vehicles and their parts and
fittings; Fuel cell vehicles and their parts and fittings; AC motors
and DC motors for land vehicles [not including "their parts"];
Mechanical elements for land vehicles; Shafts, axles or spindles
[for land vehicles]; Bearings [for land vehicles]; Shaft couplings
or connectors [for land vehicles]; Axle bearings [for land
vehicles]; Power transmissions and gearing [for land vehicles];
Shock absorbers [for land vehicles]; Springs [for land vehicles];
Brakes [for land vehicles]; Driving motors for land vehicles;
Hybrid system for automobile, trucks, vans, sport utility vehicles,
motor buses, recreational vehicles (RV), sports cars, racing cars;
Electric automobiles; Hubs for vehicle wheels; Wheel of vehicle;
Propulsion mechanisms for land vehicles
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CL
Claim No : 1363418
Claim Date : 2020-07-14
________________________________________
Special condition : The applicant undertakes to use the subject
trademark only in combination with trademark INFINITI
registered in his name in Jordan.
________________________________________Disclaimer :
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the letter "I" and the word "POWER"
whenever appearing differently or separately from the mark.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مركب ات النقل البري أو الجوي أو المائي أو على السكك الحديدية؛
المركبات البرية المساعدة كهربائيا؛ العربات؛ الشاحنات؛ الشاحنات
المقفلة؛ مركبات االستخدام الرياضي؛ الحافالت ذات المحركات؛
صة لغايات الترفيه؛ السيارات الرياضية؛ سيارات
ّ مركبات مخص
السباق؛ محركات المركبات البرية؛ الموتورات الكهربائية للمركبات
البرية؛ وحدات القيادة الكهربائية للمركبات البرية؛ أجسام المركبات؛
هياكل السيارات؛ أنظمة نقل الحركة للمركبات البرية؛ مقاود توجيه
السيارات؛ السيارات وقطعها ولوازمها؛ السيارات؛ المركبات البرية
وقطعها ومستلزماتها؛ مركبات خاليا الوقود وقطعها ولوازمها؛
محركات التيار المستمر والتيار المتناوب للمركبات البرية (ال تتض ّمن
"قطعها")؛ المكونات الميكانيكية للمركبات البرية؛ أعمدة التدوير
والمحاور أو أعمدة الدوران [للمركبات البرية]؛ محامل الكريات
[للمركبات البرية]؛ مرابط أو وصالت األعمدة (للمركبات البرية)؛
محامل المحاور (للمركبات البرية)؛ نقل الطاقة والتعشيق (للمركبات
البرية)؛ ممتصات الصدمات (للمركبات البرية)؛ النوابض [للمركبات
البرية]؛ المكابح [للمركبات البرية]؛ محركات القيادة للمركبات البرية؛
األنظمة الهجينة للسيارات والشاحنات والشاحنات المقفلة ومركبات
صة
ّ االستخدام الرياضي والحافالت ذات المحركات والمركبات المخص
لغايات الترفيه والسيارات الرياضية وسيارات السباق؛ السيارات
الكهربائية؛ محاور عجالت المركبات؛ عجالت المركبات؛ آليات دفع
للمركبات البرية
_______________________________________
CL : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
1363418 : رقم االدعاء
14-07-2020 : تاريخ االدعاء
_______________________________________
ان مقدم الطلب يتعهد باستعمال هذه العالمة بالتآلف: اشتراطات خاصة
 المسجلة باسمه في األردنINFINITI مع عالمته
______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال: _التنازل
" عندما تظهر بشكل مختلف أوPOWER" " والكلمةI" الحرف
.بمعزل عن العالمة
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: تاريخ ايداع الطلب

Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft
: Germany
Foreign Company

بايريسشي موتورين ويركي اكتينجسلشافت

:اسم طالب التسجيل

Petuelring 130; 80809
München, Germany

 المانيا، ميونيخ80809 ؛130 بيتيولرينج

14/02/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

14/02/2021

Date of

المانيا
شركة اجنبية

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177245
12
12
177245

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

EIDOLON
Goods/Services

Automobiles and their structural parts
________________________________________
Priority claim: Claim Country : DE
Claim No : DE 302020111146.7/12
Claim Date : 2020-08-14

الخدمات التالية/من اجل البضائع

السيارات وأجزائها الهيكلية
_______________________________________ا
DE : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
DE 302020111146.7/12 : رقم االدعاء
14-08-2020 : تاريخ االدعاء
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Date of

29/04/2021

Applicant Name:
Nationality

INGAGE Co., Ltd.
: Korea

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

29/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.انغيج كو
كوريا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

367-37, Hansan-gil,
،ميون- شيونغبوك،جيل- هانسان،367-37
Cheongbuk-myeon,
 جمهورية،دو- جيونجي،سي-بيونجتيك
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do,
)17796( كوريا
Republic of Korea (17796)
Abu- Ghazaleh & Co. Amman- Amman أبو غزالة للملكية الفكرية
P.O.Box 921100 Amman
 االردن11192  عمان921100 ب.ص
11192 , Jordan
Class
الصنف
177302
12
12
177302

Goods/Services

shock absorbers for automobiles; shock absorbers
for land vehicles; shock absorbers for motorcycles;
spring-assisted hydraulic shock absorbers for
vehicles; suspension shock absorbers for vehicles.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 ممتص الصدمات للمركبات،ممتص الصدمات للسيارات
 ممتصات، ممتص الصدمات للدراجات النارية،األرضية
 ممتص،الصدمات الهيدروليكية المدعومة بنابض للمركبات
.صدمات التعليق للمركبات
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: تاريخ ايداع الطلب

Modern auto trade co
: Jordan
Limited Liability Company

العصرية لتجارة المركبات
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

143555- 11844 amman

 عمان11844 -143555

928028- 11190 amman

 عمان11844 - 143555

عنوان التبليغ

177363

رقم العالمة التجارية

23/09/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

23/09/2021

Date of

177363

Class

12

12

Goods/Services

الصنف

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

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Automobile chassis, Automobile bodies, Automobiles,
Motors for land vehicles, Electric vehicles, Bumpers for
automobiles, Propulsion mechanisms for land vehicles,
Direction signals for vehicles, Automobile tires,
Segments (Brake-) for vehicles, Seats (vehicles-),
Running boards (vehicles-), Turbines for land vehicles
(120192), Suspension springs (vehicles-), Steering
wheels for vehicles, Doors for vehicles, Axles for
vehicles, Upholstery for vehicles, Anti-glare devices for
vehicles, Hoods for vehicles, Harness (security-) for
vehicles seats, Anti-theft alarm for vehicles, Springs
(shock absorbing-) for vehicles, Head-rests for vehicle
seats, Air bags [safety devices for automobiles], Air
pumps [vehicle accessories], Anti - skid chains,
Automobile hoods, Automobiles (sun — blinds adapted
for -), Balance weights for vehicles, 3ars (Torsion-) for
vehicles, Brake linings for vehicles, Brake pads for
automobiles, Brake shoes for vehicles, Brakes for
vehicles, Caps for vehicle petrol [gas] tanks, Rearview
mirrors, Non — skid devices for vehicle tires [tyres],
Vehicle wheels (Hubs for -), Windows for vehicles,
Windscreens, Windscreen wipers.

شاسيهات سيارات» هياكل سيارات» سيارات» محركات
 واقيات صدمات. مركبات كهربائية,للمركبات البرية
 أليات دف للمركبات البرية» إشارات االتجاه.للسياراتء
للمركبات» إطارات سيارات» قطع مكابح المركبات؛
مقاعد للمركبات» لوحات تشغيل المركبات» تربينات
للمركبات البرية» نوابض تعليق للمركبات» عجالت
توجيه المركبات» أبواب للمركبات» محاور دواليب
المركبات» أثات المركبات» أجهزة مانعة للتوهج
للمركبات» أغطية للمركبات» أحزمة أمان لمقاعد
المركبات» أجهز ة إنذار ضد سرقة المركباتء قضبان
شعاعية لعجالت المركبات» مساند الرأس لمقاعد
المركبات؛ أكياس هواء [أجهزة أمان في السيارات]»ء
مضخات هواء [لوازم للمركبات]» سالسل مانعة
»لالنزالق» أسقف سيارات» حاجبات شمسية للسيارات
 قضبان التوائية.أثقال توازن لعجالت المركبات
 بطانات مكابح المركبات» لبادات مكابح.للمركبات
للسيارات» لقم مكابح المركبات» مكابح للمركباتء
أغطية لخزانات البنزين في المركبات» مرايا الرؤية
»الخلفية» أدو ات مانعة النزالق إطارات المركبات
صرات عجالت المركبات» نوافذ للمركبات» زجاج
. مساحات زجاج المركبات االمامي.المركبات االمامي

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

___________________________________
تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها: ____التنازل
الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة والوصفية بمعزل
عن العالمة
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: تاريخ ايداع الطلب

Modern auto trade co
: Jordan
Limited Liability Company

العصرية لتجارة المركبات
االردن
م.م.ذ

: اسم طالب التسجيل

928028- 11190 amman

 عمان11844 -143555

928028- 11190 amman

 عمان11844 - 143555

عنوان التبليغ

177364

رقم العالمة التجارية

23/09/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

23/09/2021

Date of

177364

Class

12

12

Goods/Services

الصنف

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

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Automobile chassis, Automobile bodies, Automobiles,
Motors for land vehicles, Electric vehicles, Bumpers for
automobiles, Propulsion mechanisms for land vehicles,
Direction signals for vehicles, Automobile tires,
Segments (Brake-) for vehicles, Seats (vehicles-),
Running boards (vehicles-), Turbines for land vehicles
(120192), Suspension springs (vehicles-), Steering
wheels for vehicles, Doors for vehicles, Axles for
vehicles, Upholstery for vehicles, Anti-glare devices for
vehicles, Hoods for vehicles, Harness (security-) for
vehicles seats, Anti-theft alarm for vehicles, Springs
(shock absorbing-) for vehicles, Head-rests for vehicle
seats, Air bags [safety devices for automobiles], Air
pumps [vehicle accessories], Anti - skid chains,
Automobile hoods, Automobiles (sun — blinds adapted
for -), Balance weights for vehicles, 3ars (Torsion-) for
vehicles, Brake linings for vehicles, Brake pads for
automobiles, Brake shoes for vehicles, Brakes for
vehicles, Caps for vehicle petrol [gas] tanks, Rearview
mirrors, Non — skid devices for vehicle tires [tyres],
Vehicle wheels (Hubs for -), Windows for vehicles,
Windscreens, Windscreen wipers.

شاسيهات سيارات» هياكل سيارات» سيارات» محركات
 واقيات صدمات. مركبات كهربائية,للمركبات البرية
 أليات دف للمركبات البرية» إشارات االتجاه.للسياراتء
للمركبات» إطارات سيارات» قطع مكابح المركبات؛
مقاعد للمركبات» لوحات تشغيل المركبات» تربينات
للمركبات البرية» نوابض تعليق للمركبات» عجالت
توجيه المركبات» أبواب للمركبات» محاور دواليب
المركبات» أثات المركبات» أجهزة مانعة للتوهج
للمركبات» أغطية للمركبات» أحزمة أمان لمقاعد
المركبات» أجهز ة إنذار ضد سرقة المركباتء قضبان
شعاعية لعجالت المركبات» مساند الرأس لمقاعد
المركبات؛ أكياس هواء [أجهزة أمان في السيارات]»ء
مضخات هواء [لوازم للمركبات]» سالسل مانعة
»لالنزالق» أسقف سيارات» حاجبات شمسية للسيارات
 قضبان التوائية.أثقال توازن لعجالت المركبات
 بطانات مكابح المركبات» لبادات مكابح.للمركبات
للسيارات» لقم مكابح المركبات» مكابح للمركباتء
أغطية لخزانات البنزين في المركبات» مرايا الرؤية
»الخلفية» أدو ات مانعة النزالق إطارات المركبات
صرات عجالت المركبات» نوافذ للمركبات» زجاج
. مساحات زجاج المركبات االمامي.المركبات االمامي

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

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق: التنازل
المطلق باستعمال (الكلمات العامة والوصفية )بمعزل عن
العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

30/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة الشبكة التجارية الذكية للوساطة
التجارية
االردن
ذ.م.م

Alshabakuh altijariuh
lilwisatih altijaria
: Jordan
Limited Liability Company

عمان  -ش مكة 11151 -10023

amman - makkah str1002311151

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 11151 - 10023عمان-الصويفية-شارع
باريس-مجمع دجلة التجاري 13
177118

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

سكوترات

_______________________________________ا
لتنازل :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق
باستعمال (الكلمات العامة والوصفية )بمعزل عن العالمة

30/09/2021

Date of
Applicant Name:

10023- 11151 Amman -paris
street
12

12

Class

177118

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

scooters

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

تاريخ ايداع الطلب :

07/12/2020

اسم طالب التسجيل:

غيداء زياد ادهم القطان

GAIDA'A ZIAD ADHAM
AL QATTAN
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

عمان /شارع االسماعيلية 11183

Amman/Al Ismaileyah St -11183

عمان /شارع االسماعيلية11183

Amman/Al Ismaileyah St -11183

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية

177362

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المجوهرات

الصنف

14

14

Class

07/12/2020

Date of
Applicant Name:

177362

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

jewellery
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تاريخ ايداع الطلب :

28/02/2021

اسم طالب التسجيل:

باندورا إيه/أس
دنمارك
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

هافنهولمين  1561 ،19-17كوبنهافن في،
الدانمارك

28/02/2021

Date of

Pandora A/S
: Denmark
Foreign Company

Applicant Name:

Havneholmen 17-19, 1561
Copenhagen V, Denmark

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177141
14
14
177141

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

PANDORA BRILLIANCE
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المعادن النفي سة وسبائكها؛ المجوهرات؛ المجوهرات المقلدة؛
االحجار الكريمة والاللئ والمعادن الثمينة وتقليدها؛ األحجار
النفيسة الطبيعية واالصطناعية واألحجار شبه النفيسة الطبيعية
أو االصطناعية؛ األحجار الكريمة الطبيعية أو األصطناعية؛
المجوهرات المصنوعة من األحجار االصطناعية و/أو
الكريستال و/أو الحجارة المكعبة؛ حلي الزينة؛ الحلي المصنوعة
من المعادن النفسية أو المطلية بها؛ أزرار األكمام؛ دبابيس
الزينة؛ ساعات اليد؛ قشط لساعات اليد؛ سالسل ساعات اليد؛
علب للمجوهرات والساعات.

Goods/Services

Precious metals and their alloys; jewellery; paste
jewellery; gemstones, pearls and precious metals,
and imitations thereof; natural or artificial precious
stones and natural or artificial semi-precious
stones; natural or artificial gemstones; jewellery
made with or of man-made stones, crystals and/or
cubic stones; ornaments; ornaments of precious
metals or coated therewith; cuff links; ornamental
pins; watches; watch straps; watch chains; cases
for jewellery and watches.
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تاريخ ايداع الطلب :

26/05/2021

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
(سي اتش)
ابو غزالة للملكية الفكرية
11192عمان
177343

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 06935/2021 :
تاريخ االدعاء 30-04-2021 :

PATEK PHILIPPE SA
GENEVE
: Switzerland
Foreign Company

Applicant Name:

Rue du Rhone, 41 – 1204
GENEVE, SWITZERLAND
)(CH
921100- 11192

- 921100

الصنف

26/05/2021

Date of

14

14

Class

177343

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 : 06935/2021
Claim Date : 2021-04-30
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تاريخ ايداع الطلب :

30/05/2021

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

30/05/2021

Date of

PATEK PHILIPPE SA
GENEVE
: Switzerland
Foreign Company

Applicant Name:

Rue du Rhone, 41 – 1204
رو دو رون 1204 - 41 ،جنيف ،سويسرا
GENEVE, SWITZERLAND
(سي اتش)
)(CH
Abu -Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
Property TMP Agents
11192ص.ب  921100عمان 11192
P.O.Box921100- 11192 P.O.Box
المملكة االردنية الهاشمية
921100 Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
177335
14
14
177335

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

PATEK PHILIPPE MUSEUM
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.

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.
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تاريخ ايداع الطلب :

28/02/2021

اسم طالب التسجيل:

فرامار انترناشنول انك.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

كندا
شركة اجنبية

اعالن الجريدة الرسمية

28/02/2021

Date of

FRAMAR
INTERNATIONAL INC.
: Canada
Foreign Company

Applicant Name:

7000 Kinsmen Court Unit #2,
 7000كينسمن كورت يونت  ،2#نياغارا
Niagara Falls ON L2H 0Y5,
فولز او ان ال2اتش 0واي ،5كندا
Canada
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177140
16
16
177140

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

FRAMAR
من اجل البضائع/الخدمات التالية

غالف بالستيكي للشعر.

Goods/Services

Plastic wrap for hair.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

25/04/2021

اسم طالب التسجيل:

مؤسسة االحتراف البرمجي للتجارة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

سعودية
شركة اجنبية
جدة ،المملكة العربية السعودية

Professional Software Trading
Est.
: Saudi Arabia
Foreign Company

Applicant Name:

Jeddah, Saudi Arabia

سابا وشركاهم للملكية الفكرية
ص.ب 56 11184 -840553شارع االمير
شاكر بن زيد ,الشميساني ,عمان ,األردن
الصنف
16
177151

من اجل البضائع/الخدمات التالية

25/04/2021

Date of

saba P.O.Box840553- 11184
56,prince shaker bin zaid st.,
shemissani
Class
177151
16

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

المقوى والبضائع المصنوعة من هذه المواد
الورق والورق
ّ
,المطبوعات؛ مواد تجليد الكتب؛ الصور الفوتوغرافية؛
القرطاسية؛ مواد اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات
منزلية؛ مواد الفنانين؛ فراشي الدهان أو التلوين؛ اآلالت الكاتبة
واللوازم المكتبية (عدا األثاث)؛ مواد التوجيه والتدريس (عدا
عن األجهزة)؛ مواد بالستيكية للتغليف؛ حروف الطباعة ؛
كليشيهات للطباعة.

Paper, cardboard and goods made from these
;materials, printed matter; bookbinding material
photographs; stationery; adhesives for stationery
or household purposes; artists’ materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material
;(except apparatus); plastic materials for packaging
printers’ type; printing blocks.

_______________________________________
اشتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون
باأللوان األزرق الداكن واألصفر واألخضر واألزرق
واألرجواني واألحمر والبرتقالي وذلك بموجب النموذج المودع
مع الطلب.

________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in dark blue, yellow, green,
blue, purple, red and orange colors according to
the print filed with the application.
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تاريخ ايداع الطلب :

02/05/2021

اسم طالب التسجيل:

الديوان االميري
قطر
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

شارع الكورنيش ،ص.ب  923الدوحة قطر

02/05/2021

Applicant Name:

Diwan Emiri
: Qatar

Foreign Company
Al Corniche Street, P.O. Box
923 Doha Qatar

Abu- Ghazaleh & Co. Ammanأبو غزالة للملكية الفكرية - Amman
11192 P.O.Box 921100
11192ص.ب  921100عمان 11192
Amman 11192 , Jordan
االردن
Class
الصنف
177327
16
16
177327

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الكتب والكتيبات والخرائط الجغرافية والتذاكر والمنشورات
والصور الفوتوغرافية ومواد التغليف وااللبومات.

Date of

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Books, booklets, geographical maps, tickets,
brochures, photographs, packaging materials,
albums.
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تاريخ ايداع الطلب :

27/05/2021

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
(سي اتش)
أبو غزالة للملكية الفكرية
ص.ب 11192 -65100901مبنى مجموعة
طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة،
ص .ب  921100عمان  11192االردن
الصنف
16
177322

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 ،حامالت النقود ،النقوش ،األعمال الفنية
الحجرية.

27/05/2021

Date of

PATEK PHILIPPE SA
GENEVE
: Switzerland
Foreign Company

Applicant Name:

Rue du Rhone, 41 – 1204
GENEVE, SWITZERLAND
)(CH
Abu- Ghazaleh & Co. Amman11192 P.O.Box 921100
Amman 11192 , Jordan
16

Class

177322

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; notebooks; index
;books; covers [stationery]; writing instruments
fountain pens; nibs; artist’s material; money
holders; engravings; lithographic works of art.
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تاريخ ايداع الطلب :

30/05/2021

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
(سي اتش)
أبو غزالة للملكية الفكرية
ص.ب 11192 -65100901مبنى مجموعة
طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة،
ص .ب  921100عمان  11192االردن
الصنف
16
177336

30/05/2021

Date of

PATEK PHILIPPE SA
GENEVE
: Switzerland
Foreign Company

Applicant Name:

Rue du Rhone, 41 – 1204
GENEVE, SWITZERLAND
)(CH
Abu- Ghazaleh & Co. Amman11192 P.O.Box 921100
Amman 11192 , Jordan
16

Class

177336

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

PATEK PHILIPPE MUSEUM
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 ،حامالت النقود ،النقوش ،األعمال الفنية
الحجرية.
_______________________________________
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCH :
رقم االدعاء 06934/2021 :
تاريخ االدعاء 30-04-2021 :

Goods/Services

;Printed matter; printed publications; books
;manuals [handbooks]; albums; stationery
agendas; calendars; desk mats; notebooks; index
;books; covers [stationery]; writing instruments
fountain pens; nibs; artist’s material; money
holders; engravings; lithographic works of art.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CH
Claim No : 06934/2021
Claim Date : 2021-04-30
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تاريخ ايداع الطلب :

29/06/2021

اسم طالب التسجيل:

تليد للتوريدات الطبية
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 145شارع مكة الطابق الثالث عمان
االردن

177120

من اجل البضائع/الخدمات التالية

ورق مستلزمات المكتر ا باستثناء االثاث الكتب بطاقات /
الرسوم البيانية حبر

Taleed for Medical Supplier
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

145 Mecca Street 3rd Floor
Amman jordan

 11822 - 262عمان-الشميساني
الصنف

29/06/2021

Date of

262- 11822 Amman- Shmeisani
16

16

Class

177120

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Paper Office requisites, except furniture Books
Cards/charts ink
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تاريخ ايداع الطلب :

29/06/2021

اسم طالب التسجيل:

تليد للتوريدات الطبية
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

29/06/2021

Date of

Taleed for Medical Supplier
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

 145شارع مكة الطابق الثالث عمان
االردن

145 Mecca Street 3rd Floor
Amman jordan

المحامية ايناس "محمد صباح "عكاش
ص.ب 11822 -262عمان-الشميساني

P.O.Box262- 11822 Amman-

177121

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Shmeisani
16

16

Class

177121

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

ورق  -مستلزمات المكتب باستثناء االثاث  -الكتب  -بطاقات -
الرسوم البيانية  -حبر

 paper - office requisites except furniture - bookscards / charts / ink

_______________________________________ا
لتنازل :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق
باستعمال (الكلمات العامة والوصفية )بمعزل عن العالمة

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

26/05/2021

Applicant Name:

SF (IP) LIMITED
: Hong Kong
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

26/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

اس اف (آي بي) ليمتد
هونغ كونغ
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

12/F, SAN TOI BUILDING,
139-137 ، سان توي بيلدينغ،اف/12
137-139 CONNAUGHT
 هونغ كونغ،كونوت رود سنترال
ROAD CENTRAL, Hong
Kong
Abu- Ghazaleh & Co. Amman- Amman أبو غزالة للملكية الفكرية
11192 P.O.Box 921100
11192  عمان921100 ب.ص11192
Amman 11192 , Jordan
االردن
Class
الصنف
177324
16
16
177324

Goods/Services

Paper; printed matter; paper gift wrap; paper box;
stationery; bags [envelopes, pouches] of paper or
plastics for packaging; stuffing of paper or
cardboard; plastic film for wrapping; glue for
stationery or household purposes; writing or
drawing books; stamps [seals]; writing materials;
cardboard for packaging; printed publications;
lithographic works of art; teaching materials
[except apparatus].

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، قرطاسية، صناديق ورقية، ورق لف للهدايا، مطبوعات،ورق
،حقائب [أكياس وأجربة] من الورق أو المواد البالستيكية للتعبئة
، رقاقات بالستيكية للتغليف،حشو ورقي أو من الورق المقوى
،لصق لألغراض المتعلقة بالقرطاسية أو األغراض المنزلية
، ورق مقوى للتعبئة، مواد كتابة، أختام،كتب للكتابة أو للرسم
 مواد تعليمية، أعمال طباعة حجرية فنية،منشورات مطبوعة
.][ماعد األجهزة
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تاريخ ايداع الطلب :

28/09/2021

اسم طالب التسجيل:

الكتار لتجارة التمور

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
ذ.م.م

28/09/2021

Date of

Alkatar dates trading
company
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

عمان  -الصويفية

amman

 11184 - 841310عمان  -شارع الشريف
ناصر بن جميل
177222

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

أختام عناوين ْ كتيبات كتب كتالوجات [بيانات مصورة] كتب
موجزة [ادلة] اعالنات كبيرة مطبو عات منشورات مطبوعة
أختام توثيق قرطاسية علب من الورق المقوى أو الورق

841310- 11184 amman
16

16

Class

177222

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Address stamps Booklets Books Catalogues
Handbooks [manuals] Posters Printed matter
Printed publications Sealing stamps Stationery
Boxes of cardboard or paper
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

26/05/2021

Applicant Name:

Röhm GmbH
: Germany
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Deutsche-Telekom-Allee 9,
64295 Darmstadt, Germany

26/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

روم جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

64295 ،9 دويتش – تيليكوم – آلي
 المانيا،دارمشتات

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177307
17
17
177307

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

EUROPLEX
Goods/Services

Unprocessed and semi-processed rubber, gutta-percha, gum,
asbestos, mica and substitutes for all these materials; plastics for
use in manufacture [in extruded form]; packing, stopping and
insulating materials; flexible hoses [not of metal]; flexible pipes,
tubes, hoses, and fittings therefor, including valves, non-metallic;
seals, sealants and fillers; insulation and barrier articles and
materials; unprocessed and partially processed materials included
in this class not adapted for a specific use, namely polyester,
mineral fibres, elastomers, fibres impregnated with synthetic
resins; synthetic and composite materials, namely carbon fibres,
cellulose acetates, optic fibres and glass wool; cast nylon for use
in manufacture; chemical fibres not for textile use; microporous
synthetic sheets for the manufacture of protective clothing work
protective clothing, rain protective clothing and for use in
manufacture; microporous synthetic strips for the manufacture of
protective clothing; self-lubricating cast nylon for use in
manufacture; viscose films, other than for packaging and
wrapping purposes; viscose sheets [semi-finished product]; yarns
of ceramic fibres [other than for use in textiles]; semi-worked
synthetic resins; semi-worked plastics; shock- absorbing and
packaging materials; vibration dampers; membranes and semiprocessed synthetic filtering materials; adhesive tapes, strips,
bands and films; clutch and brake linings; tire restoration and
repair materials; anti-corrosion tapes; floral foam; fixation films;
marking tapes; glass ribbons and tapes; rubber pouches;
protective asbestos screens; rubber bands; handles and supports
of rubber; threads of plastic for soldering; statues and works of
art, namely decorative articles [badges] made of mica, decorative
articles [badges] made of rubber, figurines made from rubber;
decorative plastics films being semi-finished products.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

المطاط غير الم عالج وشبه المعالج والغاتا برشا والصمغ واألسبستوس
والميكا وبدائل لجميع هذه المواد؛ البالستيك المستخدم في التصنيع
[بالبثق]؛ مواد التعبئة ومواد الحشو والعزل؛ الخراطيم المرنة [ليست
 بما في،من المعدن]؛ األنابيب المرنة واألنابيب والخراطيم ومستلزماتها
ذلك الصمامات غير المعدنية؛ السدادات وأدوات السد واإلغالق
والفالتر؛ أدوات ومواد العزل والمنع؛ المواد غير المعالجة والمعالجة
ً  وتحديدا،جزئيا ً والواردة في هذه الفئة غير المخصصة الستخدام معين
البوليستر واأللياف المعدنية واللدائن واأللياف المشربة بالراتنجات
 وتحديداً ألياف الكربون،االصطناعية؛ المواد االصطناعية والمركبة
ومشتقات السليلوز واأللياف البصرية والصوف الزجاجي؛ النايلون
المصبوب لالستخدام في الصناعة؛ األلياف الكيماوية ليست لالستخدام
النسيجي؛ الصفائح الصغيرة المسامية لصناعة المالبس الواقية
والمالبس الواقية من المطر والمستخدمة في التصنيع؛ شرائط
اصطناعية صغيرة الحجم لصناعة المالبس الواقية؛ النايلون المصبوب
 بخالف تلك،ذاتي التشحيم لالستخدام في التصنيع؛ شرائط الفسكوز
المخصصة ألغراض التعبئة والتغليف واللف؛ صفائح فيسكوزية
(منتجات شبه جاهزة)؛ خيوط من ألياف السيراميك [عدا تلك المستخدمة
في المنسوجات]؛ الراتنجات االصطناعية شبه المصنعة؛ البالستيك شبه
المشغول؛ مواد امتصاص الصدمات والتغليف؛ مخمدات االهتزاز؛
األغشية ومواد الترشيح االصطناعية نصف المصنعة؛ االشرطة
الالصقة واألشرطة والعصبات واألفالم؛ بطانات القابض والفرامل؛
مواد ترميم وإ صالح اإلطارات؛ األشرطة المضادة للتآكل؛ القاعدة
االسفنجية الخاصة باألزهار؛ أشرطة التثبيت؛ أشرطة وضع العالمات؛
األشرطة والشرائط الزجاجية؛ األكياس المطاطية؛ حواجز األسبستوس
الواقية؛ الربطات المطاطية؛ المقابض والدعامات المطاطية؛ خيوط
 وتحديدا ً المواد الزخرفية،بالستيكية للحام؛ التماثيل واألعمال الفنية
[الشارات] المصنوعة من الميكا وادوات للديكور (شارات) المصنوعة
من المطاط والتماثيل الصغيرة المصنوعة من المطاط؛ األغشية
.البالستيكية المزخرفة بكونها منتجات شبه منتهية
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تاريخ ايداع الطلب :

25/04/2021

اسم طالب التسجيل:

اوف-وايت ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سي/او جيلفاند رينيرت اند فيلدمان ال ال
بيه 360 ،هاميلتون افينيو ،رقم  ،100وايت
بالينز ،ان واي  ،10601الواليات المتحدة
االميركية
سابا وشركاهم للملكية الفكرية
ص.ب 56 11184 -840553شارع االمير
شاكر بن زيد ,الشميساني ,عمان ,األردن
الصنف
18
177146

من اجل البضائع/الخدمات التالية

حقائب اليد وحقائب الحمل والجزادين وحقائب الحفالت النسائية
وحقائب مستحضرات تجميل فارغة وحقائب تسوق يمكن إعادة
استخدامها ومحافظ النقود وحقائب الظهر وحقائب الخصر ذات
األشكال المبتكرة؛ الحقائب الجلدية وحقائب المستندات والملفات
وحقائب للسفر وصناديق الثياب وحقائب االمتعة وحقائب حمل
لجميع األغراض والشماسي والمظالت والحقائب المدرسية
وحقائب كتب مدرسية والحقائب المحمولة على الظهر وحقائب
المكياج المباعة فارغة وحقائب أدوات الزينة غير المجهزة
ومحافظ بطاقات االئتمان وحافظات بطاقات األعمال وحافظات
الوثائق على شكل حقائب للصاالت الرياضية وحقائب الشاطئ
والحقائب الرياضية؛ مالبس للحيوانات األليفة

25/04/2021

Date of

Off-White LLC
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

& c/o Gelfand Rennert
Feldman LLP, 360 Hamilton
Ave. #100, White Plains, NY
10601, USA
saba P.O.Box840553- 11184
56,prince shaker bin zaid st.,
shemissani
Class
177146
18

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Handbags, tote bags, purses, clutches, cosmetics
bags sold empty, reusable shopping bags, wallets,
backpacks, fanny packs; briefcases, attaché cases,
travel bags, trunks, luggage, all purpose carry
bags, Umbrellas and parasols, satchels, school
book bags, knapsacks, makeup cases sold empty,
unfitted vanity cases, credit card holders, business
card cases, briefcase-type portfolio cases, gym
bags, beach bags, sport bags; clothing for pets
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تاريخ ايداع الطلب :

08/04/2021

اسم طالب التسجيل:

جرسبانيا ،اس.أيه.
اسبانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

08/04/2021

Date of
Applicant Name:

Grespania, S.A.
: Spain

Foreign Company

CV-16, Cra. Castellon-Alcora
سي في ،16-كرا .كاستيلون-الكورا ،كي ام.
Km. 2.1, 12006 Castellon De
 12006 ،2.1كاستيلون دي ال بالنا ،اسبانيا
La Plana, Spain
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177210
19
19
177210

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

COVERLAM
من اجل البضائع/الخدمات التالية

البالط غير المعدني للبناء؛ بالط السيراميك؛ بالط السيراميك
للجدران؛ بالط للجدران غير المعدني للبناء؛ األرضيات
الخشبية؛ المواد غير المعدنية للبناء والتشييد؛ األنابيب الصلبة
غير المعدنية للبناء؛ األسفلت والزفت والقار والزفت؛ مباني
قابلة للنقل غير المعدنية؛ النصب التذكارية غير المعدنية.

Goods/Services

;Tiles, not of metal, for building; ceramic tiles
ceramic wall tiles; wall tiles, not of metal, for
building; parquet flooring; materials, not of metal,
for building and construction; rigid pipes, not of
;metal, for building; asphalt, pitch, tar and bitumen
transportable buildings, not of metal; monuments,
not of metal.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

09/03/2021

Applicant Name:

Jordan's Modern Farms for
Livestock Development
Company Limited
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

09/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

المزارع االردنيه الحديثه لتنمية الثروه
الحيوانيه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

Wadi Alremam, Alyarmouk
 مقابل بنك، شارع اليرموك،وادي الرمم
Street, Opposite to Jordan Bank
 األردن، عمان،100  عمارة رقم،األردن
, Building no.100, Amman,
Jordan
Trimark Consulting Company
شركة العالمة الثالثية لالستشارات
(Trimark) P.O.Box7780- 11118
 شارع71 11118 -7780ب.(ترايمارك) ص
71 Shareef Naser Bin Jameel
،  وادي صقرة،الشريف ناصر بن جميل
Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
Class
الصنف
177186
20
20
177186

Goods/Services

Boxes of wood or plastic, Cases of wood or
plastic, Containers of plastic (Packaging—),
Packaging containers of plastic

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل ال بضائع

علب من الخشب أو,صناديق من الخشب أو البالستيك
أوعية من البالستيك للتعبئة,أوعية غير معدنية للتعبئة,البالستيك
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

28/07/2021

Applicant Name:

almothda llsnat ahthwelia
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Trademark

Abu Alanda
Class

20

Goods/Services

spring mattresses sponge mattresses

________________________________________
Disclaimer : the registration of this mark does not
give its owners the absolute right to use the words
grand and sleep mattress if they are received
separately from the mark

م.م.الشركة المتحدة للصناعات التحويلية ذ
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

 ابو/  الحزام الدائري11952 -533ب.ص
علندا

P.O.Box533- 11952 Ring Road /

177283

: تاريخ ايداع الطلب

 ابو/  الحزام الدائري11952 -533ب.ص
علندا

P.O.Box533- 11952 Ring Road /

Abu Alanda
Applicant for
Correspondence

28/07/2021

20

الصنف

177283

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

فرشات مزودة بنوابض فرشات اسفنجية

_______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق: التنازل
 اذا ما وردتgrand وsleep mattress باستعمال الكلمات
بمعزل عن العالمة
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Date of

14/03/2019

Applicant Name:

BASHAR ABDIN
ESTABLISHMENT
: Jordan
FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

: تاريخ ايداع الطلب

مؤسسة بشار عابدين

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة
األردن – عمان – وسط البلد – صندوق
11118 ,21750 :البريد

Jordan - Amman- City Center ,
P.O.Box: 21750, 11118
Abu- Ghazaleh Intellectual
Property - P.O.Box 921100
Amman 11192 , Jordan
Class
177127
21

14/03/2019

ب. ص- ابو غزالة للملكية الفكرية
 االردن11192  عمان921100
21

Goods/Services

الصنف

177127

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Rags for cleaning, cotton rags for cleaning, woolen
rags for cleaning, rubber rags for home and head
for mopping rags, mopping rags, scouring pads,
sanitary rags, rubber rags for dish washing, leather
rags for polishing, drying rags and rags for dustproof wipers and waxing implements on floor.

فوط للتنظيف و فوط قطنية للتنظيف و فوط من الصوف
للتنظيف و فوط مطاطية للمنزل ورأسيات لفوط المسح وفوط
مسح و وفوط مسح اسفنجية وفوط صحية و فوط مطاطية لغسيل
االطباق وفوط جلدية للتلميع وفوط تجفيف وفوط لمسح غبار
.المالبس وادوات لتطبيق الشمع على االرضيات

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give the owners the exclusive right to use
the words (Micro Fiber) as a one set unit if used
separately from the mark.

_______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق: التنازل
) كوحدة واحدة وإذا وردتMicro Fiber( باستعمال الكلمات
.بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب :

05/04/2021

اسم طالب التسجيل:

ايه اند اتش ش م م
سلطنه عمان
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

العريمى بوليفارد  -الخوض ص.ب676 .
مسقط  -سلطنة عمان

05/04/2021

Applicant Name:

A & H L.L.C
: Oman

Foreign Company
Al Araimi Boulevard – Khoud
P.O.Box 676 Muscat – Oman

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
177357
21
21
177357

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Date of

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

أغطية ألحواض تربية األحياء المائية ،المكانس ،لوازم
الفراشي ،الخزفيات للغايات المنزلية ،رفوف مالبس للتجفيف،
أطقم طناجر الطبخ ،طناجر الطبخ ،أواني الطبخ غير
الكهربائية ،أكواب الشرب ،رفوف تجفيف للغسيل ،صناديق
نفايات ،قوارير الزهور ،مقالي القلي ،األوعية الزجاجية،
شوايات [أواني طهو] ،األواني الساخنة غير المدفأة كهربائيا،
ألواح الكوي ،قفازات المطبخ ،أواني مطبخ ،أواني الخزف،
األواني الفخارية ،زبديات الحساء (صحون مجوفة) ،أدوات
المائدة (باستثناء السكاكين شوك ومالعق) ،المزهريات،

Aquarium hoods; Brooms; Brush goods; Ceramics
;for household purposes; Clothes racks, for drying
Cooking pot sets; Cooking pots; Cooking utensils,
non-electric; Drinking glasses; Drying racks for
;washing; Dustbins; Flower pots; Frying pans
Glass bowls; Grills [cooking utensils]; Hot pots
[not electrically heated]; Ironing boards; Kitchen
;gloves; Kitchen utensils; Porcelain ware; Pottery
Soup bowls; Tableware [other than knives, forks
and spoons]; Vases.

_______________________________________ا
شتراطات خاصة :مع المطالبة باأللوان األخضر واألسود.

________________________________________
Special condition : Claiming green and black
colors.
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Date of
Applicant Name:
Nationality

CURASEPT A.D.S. S.r.l.
: Italy

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

13/04/2021

Foreign Company
Via Parini, 19/A, 21047
Saronno (VA), ITALY

13/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.ال.آر. اس.اس.دي.كوراسيبت ايه
ايطاليا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 سارونو (في21047 ،ايه/19 ،فيا باريني
 إيطاليا،)ايه

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
177354
21
21
177354

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

CURASEPT
Goods/Services

Toothbrushes; toothbrushes, electric; apparatus for
cleaning the teeth and gums using high-pressure
water, for household purposes; medicated dental
floss; dental care kits consisting of toothbrushes
and floss; oral hygiene kits containing
toothbrushes and floss; floss for dental purposes;
interdental brushes for cleaning the teeth; holders
and applicators thereof; medicated dental floss.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 أجهزة لتنظيف األسنان، فراشي أسنان كهربائية،فراشي األسنان
 خيط،واللثة باستخدام الماء عالي الضغط لألغراض المنزلية
 أطقم العناية باألسنان تتكون من فرش،تنظيف األسنان الطبي
 أطقم نظافة الفم التي تحتوي على فرش األسنان،األسنان والخيط
 فرش لما بين األسنان، الخيط ألغراض طب األسنان،والخيط
 خيط، حماالت ومطبقات لتلك المنتجات،لتنظيف األسنان
.تنظيف األسنان الطبي
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

06/06/2021

Applicant Name:

Al- Safinah Al-Thahbiah
Letjart Al-Adwat AlManziliah
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

06/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة السفينة الذهبية لتجارة االدوات
م.م.المنزلية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

 ش المدينة المنورة- عمان

Amman
khaled saleh mohammad marar
922013- 11192 amman/madina
monawara str
Class
177226
21
21

Goods/Services

cooking pots cooking utensils utensils non electric

ش المدينه/ عمان11192 - 922013
المنوره
الصنف

177226

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

اوعية طهي اواني طهي غير كهربائية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

05/10/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة سامي نجيب الخوري وشركاه
االردن
ذ.م.م

Sami N.khoury &Co
: Jordan
Limited Liability Company

عمان-المقابلين -شارع ثابت بن اقرم-
عمان64

Al-muqablain -thabet b in
aqram street -b-building 64

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 11954 - 954321عمان -المقابلين-شارع
ثابت بن اقرم -عمارة 64
177230

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الصنف

األدوات المخصصة ألغراض التنظيف وتحديداً قطع القماش المنزلية وقمال
تنظيف النوافذ المصنوع من الجلد االصطناعي وقماش إزالة الغبار وقماش
لغسيل األطباق وقماش تنظيف السطوح وسافض الغبار وقماش التنظيف
والصقل والقطع القماشية متعددة االستخدامات وقماش مسح األرضيات
وقماش التنظيف المصنوع من مواد ذات الياف دقيقة والقماش االسفنجي
والقماش المصنوع من مواد غير منسوجة والقماش المصنوع من مواد
منسوجة أو محبوكة واالقسة الجافة التي تستخدم مرة واحدة وفوط التنظيف
والصقل المصنوعة من مواد غير منسوجة البرودة أو غير المزودة بجزء
اسفنجي؛ األقمشة واالسفنج المصنوع بالكامل أو بشكل أساسي من السليلوز
الستخدامه ألعراض التنظيف المنزلية او كقماش للتحفيف؛ الصوف الفوالدي
للتنظيف وتحديداً منظفات الصوف الفوالذي السرودة أو غير المرودة
بمقابض والمصنوعة من البالستيك الرغوي وفوط الصوف الفوالدي مع
الصابون؛ اإلسفنج المصمم لألغراض المنزلية وتحديدا اسفنج التنظيف
والصقل المكسو بالبالستيك واسفنج التنظيف المصنوع من الفسكوز أو
البالستيك؛ أواني المنزل أو المطبخ وتحديداً العاملة باليد وأدوات التنظيف
غير الكهربائية وتحديدا المكانس والفراشي ومجمعات الغبار والمماسح
وأجهزة عصر المماسح وفراشي المراحيض وحماالت فراشي المراحيض
وادوات تنظيف النوافذ والقشاطات والقفازات المنزلية المصنوعة من المطاط
أو البالستيك؛ القفازات التي تستخدم مرة واحدة للغابات المنزلية والعناية
بالحدائق؛ قفازات العناية بالحدائق وقفازات المسيح؛ أجهزة التجفيف لغسيل
المالبس (غير السخنة كهربائيا) ورفوف تجفيف المالبس والغسيل والمناشر
الدوارة للمالبس والغسيل ومناشر التجفيف للمالبس والغسيل ومالقط تجفيف
المالبس والواح الكي والواح كي األكمام وساند الواح الكي وقماش الكي
وقماش تنظيف المكاوي؛ األوعية المنزلية أو أوعية المطبخ وتحديداً دالء
الماء وسالل المهمالت ذات الدواسات لفتح غطائها وسالل المهمالت وأوعية
بالستيكية لوضع الغسيل فيها؛ سالل الغسيل البالستيكية؛ األجزاء غير
المعدنية العاملة باليد ألجهزة التنظيف غير الكهربائية الواردة في الفئة ٢١
هذه وتحديدا ً األذرع والمقابض المعدنية وقطع التوصيل والوصالت والمرابط
غير المعدنية كونها بضائع جاهزة.

21

05/10/2021

Date of
Applicant Name:

954321- 11954 Amman-almuqablain -thabet bin aqram
street-building 64
Class
177230
21

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Articles for cleaning purposes, especially household cloths,
window cloths made of leather and artificial leather, dust
cloths, cloths for washing dishes, cloths for cieaning
surfaces, dusters, scouring cloths, multi-purpose cloths,
floor-cloths, microfiber cloths, sponge cloths, cloths made of
nonwovens, cloths made of woven knitted fabrics, dry
!disposable cloths, scouring pads made of nonwoven materia
with and without sponge section; Cloths, sponges or
spongecloths made wholly or arincipally of generated
cellulose, especially for household cleaning purposes or as
draining mats; Steel-wool for cleaning, especially steel-wool
cleaners with and thout handles, made of foamed plastic,
steel-wool pads with soap; Sponges for isehold purposes,
especially plastic-coated scouring sponges, cleaning sponges
made of viscose or plastic; Household or kitchen utensils,
especially manually operated, non-electrical cleaning
instruments, especially brooms, brushes, dustpans, mops,
devices for wringing out mops, toilet brushes, holders for
toilet brushes, window-cleaning devices, water wipers,
household gloves made of latex or plastic; disposable gloves
for household or gardening purposes; gardening gloves and
wiping gloves; drying devices for laundry (not heat, not
electrical), drying racks for clothes and laundry, rotary
clothes dryers for clothes and laundry, drying mounts for
clothes and laundry, clothes-pegs, ironing boards, sleeve
boards, ironing board supports, ironing cloths, iron cleaning
cloths; Containers for household or kitchen, especially water
buckets, pedal-bins, waste-bins, sorting containers of plastic
for laundry; laundry baskets of plastic; Components, not of
metal, for hand-operated, non-electrical cleaning instruments
included in this class 21, in particular arms, handles,
connecting parts, links, couplings, not of metal, being fitted
goods.
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Date of
Applicant Name:

30/06/2021

اعالن الجريدة الرسمية

Gate Industrial (xiamen ) co ;
ltd

Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Room 15 05, No. 21,F

Applicant for
Correspondence

Trademark

30/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

 ليمتد. جيت اندستالير (اكسيامين ) كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية
 فايف لين أواف21  رقم1505 رووم
سونغيو” اكسيامين اريا اوف تشاينا فوجيان
بايلوت فري تريد زون

iveLaneof. Songyu, Xiamen
Area of China (Fujian) pilot
Free Trade Zone
TRI MARK CONSULTING
)العالمة الثالثية لالستشارات (تراي مارك
P.O.Box7780- 11118 AMMAN,
 االردن، عمان11118 -7780ب.ص
JORDAN
Class
الصنف
177197
22
22
177197

Goods/Services

Ropes and string; nets; tents and tarpaulins;
awnings of textile or synthetic materials; sails;
sacks for the transport and storage of materials in
bulk; padding, cushioning and stuffing , materials,
except of paper, cardboard, rubber, or plastics: raw
fibrous textile materials and substitutes therefor.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 مظالت من.الحبال والخيوط والشباك؛ الخيام والقماش المشمع
 أكياس لنقل وتخزين المواد.نسيج أو مواد تركيبية ؛ أشرعة
 باستثناء الورق أو. السائبة ؛ مواد الحشو والتوسيد والحشو
 مواد نسجيه ليفية خام وبدائل:الكرتون أو المطاط أو البالستيك ؛
لها
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Date of

28/02/2021

Applicant Name:

Lainiere De Picardie BC
: France
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Buire-Courcelles, 80200
Peronne, France

28/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

لينيير دو بيكاردي بي سي
فرنسا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 فرنسا، بيرون80200 ،بير – كورسيل

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177139
24
24
177139

Goods/Services

Fabrics, interlinings, linings (in cloth), thermoadhesive lining fabrics for clothing, fabrics and
non-woven material, adhesive fabrics for
application by heat, heat-sealing fabrics,
reinforcement fabric for clothing, fabrics and
textile materials for clothing, upholstery fabrics,
fabrics and textile materials for clothing having
thermal-regulating properties; thermo-adherent
interlining for collars, cuffs and throat bands for
shirts and blouses; interlinings made of natural or
synthetic fibers; interlining for shirts, shirt collars
and articles of clothing; hemp cloths; lining fabrics
for footwear; fabrics for footwear; fiberglass
fabrics for textile use; woolen cloths; woolen
fabrics, linen fabrics, non-woven textiles; bed
linen; pillow shams; mattress covers and pillow
covering; upholstery fabrics; cloth for furniture
and seats.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : FR
Claim No : 4 686 547
Claim Date : 2020-09-29
________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in dark green, light green,
dark blue, light blue and black colors according to
the print filed with the application.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

األقمشة والبطانات الداخلية والبطانات (في القماش) وأقمشة
بطانة حرارية الصقة للمالبس واألقمشة والمواد غير المنسوجة
واألقمشة الالصقة التي تلصق بواسطة الحرارة واألقمشة التي
تغلق بالحرارة والنسيج التعزيز للمالبس واألقمشة والمواد
النسيجية للمالبس وأقمشة للتنجيد واألقمشة والمواد النسيجية
للمالبس ذات الخواص المنظمة للحرارة؛ البطانات الداخلية
للياقات التي تلصق بالحرارة واألكمام وربطات الحنجرة
للقمصان والبالئز؛ البطانات الداخلية المصنوعة من األلياف
الطبيعية أو االصطناعية؛ البطانات الداخلية للقمصان وياقات
القمصان وبضائع المالبس؛ أقمشة القنب؛ أقمشة التبطين أللبسة
القدم؛ األقمشة أللبسة القدم؛ أقمشة األلياف الزجاجية لالستخدام
 أقمشة الكتان،النسيجي؛ األقمشة الصوفية؛ األلياف الصوفية
لألسرة؛ أغطية مزخرفة
والمنسوجات غير المحبوكة؛ بياضات
ّ
للمخدات؛ أغطية الفرشات وأغطية المخدات؛ أقمشة للتنجيد؛
.األقمشة لألثاث والمقاعد

______________________________________
FR : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
547 686 4 : رقم االدعاء
29-09-2020 : تاريخ االدعاء
_______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون: اشتراطات خاصة
باأللوان االخضرالداكن واألخضر الفاتح واألزرق الداكن
واألزرق الفاتح واألسود وذلك بموجب النموذج المودع مع
.الطلب
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

05/04/2021

اسم طالب التسجيل:

دوبونت سيفتي آند كونستركشن إنك

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

امريكا
شركة اجنبية
 974سنتر روود ،ويلمنغتون ،ديالوير
 ،19805الواليات المتحدة األمريكية

05/04/2021

Date of

& DUPONT SAFETY
CONSTRUCTION INC
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

974 Centre Road, Wilmington,
Delaware 19805, USA

Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
177288
24
24
177288

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

COREMATRIX
من اجل البضائع/الخدمات التالية

أقمشة مقاومة للصواريخ الباليستية (المقذوفات) تستخدم في
إنتاج المالبس الواقية من الرصاص واالنفجار واألحذية الواقية
من الرصاص والمالبس والدروع الواقية من االنفجار.

Goods/Services

Ballistic resistant fabrics for use in the production
of bulletproof and blast proof clothing, shoes
bullet proof and blast proof garments and shields.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

13/04/2021

اسم طالب التسجيل:

دوبونت سيفتي آند كونستركشن إنك

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

امريكا
شركة اجنبية
 974سنتر روود ،ويلمنغتون ،ديالوير
، 19805الواليات المتحدة األمريكية

13/04/2021

Date of

& DUPONT SAFETY
CONSTRUCTION INC
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

974 Centre Road, Wilmington,
Delaware 19805, USA

Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
177342
24
24
177342

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

DURAPRO
من اجل البضائع/ال خدمات التالية

األقمشة.

Goods/Services

Fabrics.
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تاريخ ايداع الطلب :

25/04/2021

اسم طالب التسجيل:

اوف-وايت ال ال سي
امريكا

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سي/او جيلفاند رينيرت اند فيلدمان ال ال
بيه 360 ،هاميلتون افينيو ،رقم  ،100وايت
بالينز ،ان واي  ،10601الواليات المتحدة
االميركية
سابا وشركاهم للملكية الفكرية
ص.ب 56 11184 -840553شارع االمير
شاكر بن زيد ,الشميساني ,عمان ,األردن
الصنف
24
177203

من اجل البضائع/الخدمات التالية

األقمشة والبضائع النسيجية وتحديدا :بياضات لالستعمال
لألسرة وبياضات الحمامات وشراشف
المنزلي وبياضات
ّ
لألسرة والمالحف واللحف
األسرة ومالءات االسرة وبطانيات
ّ
وأغطية األسرة وشراشف األسرة ومالحف الريش والمالحف
الناعمة الصغيرة واألقمشة المكشكشة التي توضع فوق الفرشات
للحفاظ على نظافتهاوأغطية مزخرفة للمخدات واغطية للمخدات
وبطانيات صوفية تحاك بسنارة واحدة أو تكون مربعات وأغطية
الفرشات والمناشف ومناشف الحمام ومناشف الشاطئ ومجففات
االطباق والقطع القماشية المستخدمة للوجه وأقمشة الغسيل
واغطية للطاوالت والستائر ومناديل قماشية والبسط المزخرفة
المعلقة على الجدران واالقمشه القطنية وأقمشة التنجيد والستائر
وأقمشة مفروشات للزينة والقطع الموضوعة على الموائد لتحديد
أماكن الجلوس وبطانيات للحيوانات االليفة

25/04/2021

Date of

Off-White LLC
: United States

Applicant Name:

& c/o Gelfand Rennert
Feldman LLP, 360 Hamilton
Ave. #100, White Plains, NY
10601, USA
saba P.O.Box840553- 11184
56,prince shaker bin zaid st.,
shemissani
Class
177203
24

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Fabrics and textile goods, namely, household
linen, bed linen, bath linen, bedding, bed sheets,
bed blankets, comforters, quilts, bedspreads, bed
covers, duvet covers, duvets, dust ruffles, pillow
shams, pillow cases, throws, mattress covers,
towels, bath towels, beach towels, dish towels,
face cloths, wash cloths, table cloths, curtains,
handkerchiefs, tapestries, cotton fabric, upholstery
and curtain fabrics, fabric cascades, place mats,
pet blankets
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تاريخ ايداع الطلب :

17/01/2021

اسم طالب التسجيل:

وسام اكرم محمود خليفه

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة
العقبة  -المنطقة االقتصادية  -بالقرب من
كازية المناصير

177304

الصنف

Wesam Akram Mahmoud
Khalifah
: Jordan
FOUNDATION

Applicant Name:

Aqaba - Economic Zone - near/
Manaseer Gas Station

 11171 -710292العقبة  -المنطقة
االقتصادية  -بالقرب من كازية المناصير

من اجل البضائع/الخدمات التالية

األحذية

اعالن الجريدة الرسمية

17/01/2021

Date of

25

 710292- 11171 AqabaEconomic Zone - near/
Manaseer Gas Station
Class
177304
25

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

*shoes
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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

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
177348
25
25
177348

من اجل البضائع/الخدمات التالية

ألبسة القدم

18/03/2021

Date of

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Footwear
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

25/04/2021

اسم طالب التسجيل:

ميتشيل غالفين-فارنول
بريطانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

25/04/2021

Date of

Mitchel Galvin-Farnol
: United Kingdom
Foreign Company

Applicant Name:

238-240 Bethnal Green Road,
 238-240بيثنال غرين رود ،لندن ،إي 2
London, E2 0AA, United
 0إيه إيه ،المملكة المتحدة
Kingdom
Abu -Ghazaleh Intellectual
ابو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
Property TMP A gents
11192عمان -
P.O.Box921100- 11192 amman
Class
الصنف
177290
25
25
177290

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

NICCE
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المالبس وبالتحديد المالبس العلوية (مالبس) والقمصان
والقمصان قصيرة األكمام (تي-شيرت) والقمصان ذات األكمام
الطويلة وقمصان البولو (ذات الياقة) والسترات والبلوزات
(قمصان قطنية سميكة) والبلوزات (قمصان قطنية سميكة) ذات
القلنسوة والسترات الصوفية والكنزات والبلوفرات (الكنزات
الصوفية) والسراويل (مالبس) والسراويل والبناطيل والجينز
والسراويل القصيرة والبناطيل الرياضية والبناطيل الرياضية
القطنية والبدالت الرياضية والسراويل الضيقة وبدالت نسائية
بدون أكمام والبلوزات (كنزات) والفساتين والتنانير والبدالت
والسترات والجاكيتات والمعاطف والمعاطف الخارجية
والجاكيتات بدون أكمام والجاكيتات الرياضية ومعاطف ضد
المطر ذات قلنسوة ومالبس ضد المطر ومالبس سباحة ومالبس
نوم قطنية وأرواب ومالبس نوم ومالبس داخلية ومالبس داخلية
نسائية ضيقة والجوارب واألوشحة والقفازات واألحزمة،
األحذية ،أغطية ا لرأس ،القبعات ،طواقي (أغطية الرأس).

Goods/Services

Clothing, namely, tops (clothing), shirts, t-shirts,
long-sleeved t-shirts, polo shirts, vests,
sweatshirts, hooded sweatshirts, sweaters,
jumpers, pullovers, bottoms (clothing), pants,
trousers, jeans, shorts, track pants, sweatpants,
sweatsuits, leggings, jump suits, blouses, dresses,
skirts, suits, blazers, jackets, coats, overcoats,
gilets, track jackets, anoraks, rainwear, swimwear,
loungewear, dressing gowns, nightwear,
underwear, bodysuits, socks, scarves, gloves,
belts; footwear; headwear; hats; caps (headwear).
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تاريخ ايداع الطلب :

29/04/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة ثوب االصيل
سعودية
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

الرياض  ،11426ص.ب،23236 .
المملكة العربية السعودية
أبو غزالة للملكية الفكرية
ص.ب 11192 -65100901مبنى مجموعة
طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة،
ص .ب  921100عمان  11192االردن
الصنف
25
177329

من اجل البضائع/الخدمات التالية

قبعات [أغطية الرأس] وقفطان (رداء فضفاض طويل بدون
اكمام) ومالبس وسراويل تحتية [مالبس] وفساتين ومباذل
(عباءات/أردية/أرواب) وقبعات (طواقي) وألبسة رأس لالرتداء
وفساتين محبوكة من الصوف أو الحرير وسراويل (بناطيل)
وقمصان تحتية للرجال وقمصان تحتية [مالبس داخلية] ومالبس
داخلية تحت السراويل.

29/04/2021

Date of

THOB AL ASEEL Co
: Saudi Arabia
Foreign Company

Applicant Name:

Riyadh 11426, P.O. Box
23236, Saudi Arabia
Abu -Ghazaleh Intellectual
Property TMP A gents
P.O.Box921100- 11192 amman
25

Class

177329

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Caps [headwear], Chasubles, Clothing, Drawers
[clothing], Dresses, Dressing gowns, Hats,
Headgear for wear, Jerseys dresses, Pants,
Singlets, Slips [undergarments], Underpants.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

26/09/2021

Applicant Name:

Khaled Heis and His Partner
Co
: Jordan
General Partnership Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

25

Goods/Services

clothes- scarf

________________________________________
Disclaimer : the registration of this trade mark
does not give owners the exclusive right to use
harir hijab separately from the mark

شركة خالد حيص وشريكه

:اسم طالب التسجيل

 الصويفية-  عمان11953 -420
 الصويفية-  عمان11953 -420

420- 11953 amman - swifiya
Class

: تاريخ ايداع الطلب

االردن
تضامن

420- 11953 amman - swifiya

177234

26/09/2021

25

الصنف

177234

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 شاالت- مالبس

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
 ) بمعزل عن العالمةharir hijab( باستعمال
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

28/02/2021

اسم طالب التسجيل:

فرامار انترناشنول انك.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

كندا
شركة اجنبية

28/02/2021

Date of

FRAMAR
INTERNATIONAL INC.
: Canada
Foreign Company

Applicant Name:

7000 Kinsmen Court Unit #2,
 7000كينسمن كورت يونت  ،2#نياغارا
Niagara Falls ON L2H 0Y5,
فولز او ان ال2اتش 0واي ،5كندا
Canada
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177142
26
26
177142

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

FRAMAR
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مشابك للشعر وشرائح ولفائف قصدير تلوين الشعر المقصوصة
مسبقا

Goods/Services

Hair clips, pre-cut sheets and rolls of hair coloring
foils.

158

: تاريخ ايداع الطلب

Mahmoud mohamed
abdelkader amira and his sons
co
: Jordan
Limited Partnership Company

محمود محمد عبد القادر عميره واوالده

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية

: جنسية الطالب

518- 11623 amman - hay nazal

 حي نزال-  عمان11623 -518

02/02/2022

Applicant Name:

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

02/02/2022

Date of

 حي نزال-  عمان11623 -518

518- 11623 amman - hay nazal
177252

Class

26

Goods/Services

haberdashery ribbons and bows; pins and needles:
hair decorations; false hair. decorative articles for
the hair, bodkins, bows for the hair, hair bands,
hair grips, hair curling pins, hair barrettes / hair
slides, hair nets, hair curlers, other than hand
implements, charms, other than for jewelry, key
rings or key chains / charms, other than for
jewelry, key rings or key chains, beads, other than
for making jewelry, decorative articles for the hair

26

الصنف

177252

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

.األشرطة والجدائل؛ الدبابيس واالبر؛ زينة للشعر؛ شعر مستعار
أدوات لتزيين الشعر دبابيس شعر أقواس للشعر أربطة شعر
بنكالت للشعر/ دبابيس لتجعيد الشعر مشابك للشعر. مالقط شعر
شبكات للشعر لفافات شعر ما عدا األدوات اليدوية حلي بخالف
 بخالف.حلي/المجوهرات حلقات للمفاتيح أو سالسل لنمفاتيح
المجوهرات حلقات للمفاتيح أو سالسل للمفاتيح خرزات عدا
المستخدم لصناعة المجوهراتء أدوات لتزيين الشعر
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

21/02/2021

اسم طالب التسجيل:

باهلسين جي ام بي اتش اند كو .كيه جي
المانيا
شركة اجنبية

Bahlsen GmbH & Co. KG
: Germany
Foreign Company

بودبيلسكيشتراسه  30163 ،11هانوفر،
المانيا

Podbielskistrasse 11, 30163
Hannover, Germany

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

21/02/2021

Date of
Applicant Name:

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177276
29
29
177276

من اجل البضائع/الخدمات التالية

اللحوم؛ األسماك غير الحية؛ الدواجن غير الحية؛ لحوم الصيد
غير الحية؛ م ستخلصات اللحوم؛ الفواكه المجمدة؛ الفواكه
المحفوظة؛ الفواكه المجففة؛ الفواكه والمطهوة؛ الخضروات
المجمدة؛ الخضروات المحفوظة؛ الخضروات المجففة؛
الخضروات المطبوخة؛ ال ُهالم للطعام؛ ال َمربيات؛ الفواكه
المطبوخة بالسكر؛ البيض؛ الحليب؛ منتجات الحليب؛ الزيوت
للطعام؛ الدهون الصالحة لألكل؛ الوجبات الخيبفة من البطاطا؛
الزبيب؛ المكسرات المجففة؛ المكسرات المحمصة؛ المكسرات
المملحة؛ المكسرات المبهرة؛ منتجات الفواكه المجففة؛ المخاليط
التي تحتوي على الدهن لشرائح الخبز؛ اللبن؛ الحليب المركز؛
الحليب المكثف والقشدة؛ مشروبات اللبن؛ مشروبات الحليب؛
مشروبات أساسها الحليب [يسود فيها الحليب]؛ مشروبات
الحليب ذات النكهات؛ المشروبات التي أساسها الحليب والتي
تحتوي على القهوة؛ الحليب الجاف الستخدامات الطعام؛ مصل
اللبن؛ مصل اللبن الجاف؛ الزبدة؛ اللبن المخيض؛ خثارة
الحليب؛ الجبنة؛ جبن الكريمة
_______________________________________
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءDE :
رقم االدعاء 302020252472.2 :
تاريخ االدعاء 30-12-2020 :
_______________________________________
اشتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون
باأللوان األبيض واألزرق واألحمر وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Meat; Fish, not live; Poultry, not live; Game, not
;live; Meat extracts; Frozen fruits; Fruit, preserved
;Dried fruit; Fruit, stewed; Frozen vegetables
;Vegetables, preserved; Vegetables, dried
;Vegetables, cooked; Jellies for food; Jams
Compotes; Eggs; Milk; Milk products; Oils for
food; Edible fats; Potato snacks; Raisins; Dried
nuts; Roasted nuts; Salted nuts; Spiced nuts; Dried
fruit products; Fat-containing mixtures for bread
slices; Yoghurt; evaporated milk; condensed milk,
cream; yoghurt drinks; milk beverages; milk-based
beverages [milk pre-dominating]; flavored milk
beverages; milk-based beverages containing
coffee; milk powder for food purposes; whey; dry
;whey; butter; buttermilk; milk curds; cheese
cream cheese
________________________________________
Priority claim: Claim Country : DE
Claim No : 302020252472.2
Claim Date : 2020-12-30
________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in white, blue and red colors
according to the print filed with the application.
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تاريخ ايداع الطلب :

09/03/2021

اسم طالب التسجيل:

ذا كويتا غروب ليمتد
جزر العذارى االمريكية
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

09/03/2021

Date of

The Koita Group Limited
: Virgin Islands, U.S.
Foreign Company

Applicant Name:

Suite 6, Mill Mall, P.O.Box
سويت  ،6ميل مول ،ص.ب،3085 .
3085, Wickhams Cay1, Road
ويكهامس كاي  ،1رود تاون تورتوال ،جزر
Town Tortola, British Virgin
العذراء البريطانية
Islands
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177134
29
29
177134

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

الحليب ومشروبات الحليب ،التي يسود فيها الحليب ومنتجات
الحليب والمكسرات المحضّرة وحليب الصويا [بديل للحليب]
وحليب األرز (بديل للحليب) وحليب القنب المستخدم كبديل
للحليب والمشروبات التي تحتوي على الشوفان [بديلة للحليب]

Milk, milk beverages, milk predominating, milk
products, nuts, prepared, soya milk [milk
substitute], Rice milk [milk substitute], Hemp milk
used as a milk substitute, Oat-based beverages
][milk substitute

______________________________________
_اشتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون
باأللوان األبيض واألسود والزهري وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب.

________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in white, black and pink
according to the print filed with the application.

161

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

15/03/2021

اسم طالب التسجيل:

باهلسين جي ام بي اتش اند كو .كيه جي
المانيا

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

شركة اجنبية

جنسية الطالب :

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

15/03/2021

Date of

Bahlsen GmbH & Co. KG
: Germany

Applicant Name:

Foreign Company

بودبيلسكيشتراسه  30163 ،11هانوفر،
المانيا

Podbielskistrasse 11, 30163
Hannover Germany

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177136
29
29
177136

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

PERPETUM
من اجل البضائع/الخدمات التالية

اللحوم؛ األسماك غير الحية؛ الدواجن غير الحية؛ لحوم الصيد
غير الحية؛ مستخلصات اللحوم؛ الفواكه المجمدة؛ الفواكه
المحفوظة؛ الفواكه المجففة؛ الفواكه والمطهوة؛ الخضروات
المجمدة؛ الخضروات المحفوظة؛ الخضروات المجففة؛
الخضروات المطبوخة؛ ال ُهالم للطعام؛ ال َمربيات؛ الفواكه
المطبوخة بالسكر؛ البيض؛ الحليب؛ الجبن ،الزبدة ،منتجات
الحليب على شكل مسحوق إلعداد مخفوقات الحليب ،الحلويات
المصنوعة أساسا من منتجات الحليب؛ الزيوت للطعام؛ الدهون
الصالحة لألكل؛ الوجبات الخيبفة من البطاطا؛ الزبيب؛
المكسرات المجففة؛ المكسرات المحمصة؛ المكسرات المملحة؛
المكسرات المبهرة؛ منتجات الفواكه المجففة؛ المخاليط التي
تحتوي على الدهن لشرائح الخبز ،تحديدا ،الزبدة؛ لبن الزبادي؛
األلبان ،الكريمة؛ الحليب؛ اللبن الزبادي؛ الحليب المركز؛
الحليب المكثف والقشدة؛ مشروبات اللبن؛ مشروبات الحليب؛
مشروبات أساسها الحليب [يسود فيها الحليب]؛ مشروبات
الحليب ذات النكهات؛ المشروبات التي أساسها الحليب والتي
تحتوي على القهوة؛ الحليب الجاف الستخدامات الطعام؛ مصل
اللبن؛ مصل اللبن الجاف؛ الزبدة؛ اللبن المخيض؛ خثارة
الحليب؛ الجبنة؛ جبن الكريمة
_______________________________________
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءDE :
رقم االدعاء 302020022072 :
تاريخ االدعاء 09-10-2020 :

Goods/Services

Meat; Fish, not live; Poultry, not live; Game, not
;live; Meat extracts; Frozen fruits; Fruit, preserved
;Dried fruit; Fruit, stewed; Frozen vegetables
;Vegetables, preserved; Vegetables, dried
;Vegetables, cooked; Jellies for food; Jams
Compotes; Eggs; Milk; cheese; butter; milk
;products in powder form for making milk shakes
desserts made primarily from milk products; Oils
for food; Edible fats; Potato snacks; Raisins; Dried
nuts; Roasted nuts; Salted nuts; Spiced nuts; Dried
fruit products; Fat-containing mixtures for bread
;slices, namely, butter; yoghurt; dairy; cream; milk
;Yoghurt; evaporated milk; condensed milk, cream
yoghurt drinks; milk beverages; milk-based
beverages [milk pre-dominating]; flavored milk
beverages; milk-based beverages containing
coffee; milk powder for food purposes; whey; dry
whey; buttermilk; milk curds; cream cheese.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : DE
Claim No : 302020022072
Claim Date : 2020-10-09
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: تاريخ ايداع الطلب

Abu Odeh Brothers
: Jordan
Limited Liability Company

ابو عوده اخوان
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

Yarmouk Street- Amman Jordan

 األردن، عمان،شارع اليرموك

18/03/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

18/03/2021

Date of

Trimark Consulting Company
شركة العالمة الثالثية لالستشارات
(Trimark) P.O.Box7780- 11118
 شارع71 11118 -7780ب.(ترايمارك) ص
71 Shareef Naser Bin Jameel
،  وادي صقرة،الشريف ناصر بن جميل
Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
Class
الصنف
177188
29
29
177188

Goods/Services

Alginates for food, ground almond, preserved beans,
bouillon, bouillon concentrates, preparations for making
bouillon, broth concentrates, butter, cocoa butter, peanut
butter, charcuterie, cheese, fruit chips, potato chips,
desiccated coconut, coconut oil, corn oil, cream( dairy
products), whipped cream, croquettes, crystallized fruits,
dates, edible birds’ nests, edible fats, edible oils, eggs, fish
fillets, fish(not live), preserved fish, salted fish, canned (Am)
tinned fish, frosted fruits, frozen fruits, fruit chips, fruit
jellies, preserved fruit, fruit salad, stewed fruit, , canned
(Am) tinned fruits, game(dead), preserved garden herbs,
gelatin for food, gherkins, herrings, hummus( chickpea
paste), jams, jellies for food, vegetable juices for cooking,
preserved lentils, maize oil, margarine, marmalade, meat,
meat extracts, preserved meat, canned (Am) tinned meat,
salted meat, milk, milk products, preserved mushrooms,
prepared nuts, olive oil for food, preserved olives, preserved
onions, palm kernel oil for food, palm oil for food, peanut
butter, processed peanuts, preserved peas, piccalilli,
poultry(not live) , protein for human consumption, fruit pulp,
raisins, vegetable salad, salmon, salted fish, salted meats,
sardines, sesame oil, shellfish (not live) , shrimps (not live),
preparations for making soup, vegetable soup preparations,
soups, preserved soya beans for food, sunflower oil for food,
tahini ( sesame seed paste) , tomato juice for cooking, tomato
puree, tuna fish, vegetable juices for cooking, vegetables
salads, vegetables cooked, vegetables dried, vegetables
preserved, , canned (Am) tinned vegetables, whey, whipped
cream, yoghurt, yogurt, and Prepared Nuts ,

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

, مركزات المرق, مرق, بقول محفوظة, لوز مطحون,اعشاب بحرية للطعام
 زبدة, زبدة كاكاو, زبدة, مركزات المرق,مستحضر ات إلعداد مرق اللحم
 جوز هند, رقائق بطاطا, رقائق فواكه, جبنة, لحوم مطبوخة,الفول السوداني
, قشدة مخفوقة,) قشدة(منتجات االلبان, زيت ذرة, زيت جوز الهند,مجفف
 دهون صالحة, بيض صالح لألكل, تمور, فواكه مغطاة بالسكر,كروكيت
سمك غير,) شرائح سمك طريه(فيليه, بيض, زيوت صالحة لألكل,لأل كل
, فواكه مجمدة, فواكه مثلجة, سمك معلب, سمك مملح, سمك محفوظ,حي
 فواكه, سلطات فواكه, فواكه محفوظة, هالم( جلي) الفواكه,رقائق فواكه
 جيالتين, اعشاب محفوظة, ) لحوم الصيد (الميتة, فواكه معلبة,مطبوخة
, مربيات, ) حمص(معجون الحمص, سمك فسيخ, خيار مخلل,(هالم) للطعام
 زيت الذرة, عدس محفوظ, عصير خضراوات للطبخ, )جلي(هالم للطعام
, لحوم محفوظة, خالصات لحوم, لحوم, مربى فواكه, سمن نباتي,الصفراء
 فطور, منتجات الحليب, مشروبات الحليب, حليب, لحوم مملحة,لحوم معلبة
 بصل, زيتون محفوظ, زيت زيتون للطعام, مكسرات محضرة,محفوظة
 فول, زبدة فول سوداني, زيت نخيل للطعام, زيت لب النخيل للطعام,محفوظ
 بروتين, لحوم دواجن غير حية, مخلالت, بازيالء محفوظة,سوداني محضر
 سمك, سلمون, سلطات خضراوات, زبيب, لب فواكه,لالستهالك البشري
, جمبري غير حي, اسماك قشرية, زيت سمسم, سردين, لحوم مملحة,مملح
, شوربات, مستحضرات شوربة الخضراوات,مستحضرات إلعداد الشوربة
 طحينية( عجينة بذور, زيت دوار الشمس,فول صويا محفوظ للطعام
 عصائر, سمك تونا, معجون بندورة, عصير بندورة للطبخ,)السمسم
 خضراوات, خضراوات مطبوخة, سلطات خضراوات,خضراوات للطبيخ
, قشدة مخفوقة, لبن مخيض, خضراوات معلبة, خضراوات محفوظة,مجففة
 ومكسرات محضرة،  لبن رائب,لبن رائب
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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
177198
29
29
177198

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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تاريخ ايداع الطلب :

01/05/2021

اسم طالب التسجيل:

برازالي اس .بيه .ايه.
ايطاليا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فيا باسوبيو  36010 – 2زاني  ، 6ايطاليا

01/05/2021

Applicant Name:

Brazzale S.p.A.
: Italy

Foreign Company
Via Pasubio 2 - 36010 Zanè VI,
Italy

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177150
29
29
177150

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الحليب؛ منتجات حليب؛ الجبنة؛ مشروبات الحليب [يكون
الحليب هو السائد فيها]؛ مخفوق الحليب؛ حليب البروتين؛ حليب
الصويا [بديل الحليب]؛ الكفير (مشروبات الحليب)؛ كوميس
[مشروب من الحليب؛ لبن الزبادي؛ الزبدة ؛ القشدة [منتجات
ألبان]

Date of

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Milk; milk products; cheese; Milk beverages [milk
predominating]; Milk shakes; Protein milk; Soya
;]milk [milk substitute]; Kefir [milk beverages
;Koumiss [kumiss] [milk beverage]; yogurt; butter
]cream [dairy products
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: تاريخ ايداع الطلب

Hostest for Marketing and
Trading Agency
: Jordan
Limited Liability Company

المضياف للتسويق والوكاالت التجارية

:اسم طالب التسجيل

Amman, Madina Munawara
Street Jordan

 شارع المدينة المنورة االردن،عمان

11/08/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

11/08/2021

Date of

االردن
م.م.ذ

تالع العلي-  عمان11941 - 2320

2320- 11941 amman - tela al ali
177353

Class

29

Goods/Services

Salads (fruit) « Salads ( vegetable) « Salted meats
Soup preparations (Vegetable-):Vegetables,
Cooked vegetable « dried Vegetable, Preserved
Vegetables, tinned oo [canned (Am.)] Marmalade
«Meat, preserved «Meat, tinned [canned (Am.)
meats (Salted) «Potato fritters «Pulp (Fruit-)
«Fruits (Frosted-Frozen fruits« Fruit chips: Fruit
jellies « Fruit, preserved Fruits, tinned [canned
(Am.)] «Ginger jam « Jams Juices (Vegetable -)
for cooking « Charcuterie « frozen vegetables ,
potato chips, frozen pastries, frozen meats ,

29

الصنف

177353

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

سلطة فواكه سلطة خضراوات » لحوم مملحة » مستحضرات
شوربة الخضراوات » خضراوات مطبوخة خضراوات مجففة
» خضراوات محفوظة» خضراوات معلبة » مربى فواكه لحم
محفوظ » لحم معلب » لحوم مملحة؛ فطائر بطاطا مقلية » لب
( الفواكه فواكه مثلجة » فواكة مجمدة » رقائق الفواكه » هالم
جلي ) الفواكة ؛ فواكة محفوظة » فواكة معلبة » مربى زنجبيل
» » مربيات » عصر خضراوات للطبخ » لحوم مطبوخة
» لحوم, معجنات مجمدة١ خضار مجمدة » رقائق البطاطا
مجمدة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

28/09/2021

اسم طالب التسجيل:

مرسيليا لتجارة المواد الغذائية
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 215 -11592ماركا  -الملك الحسين

177268

من اجل البضائع/الخدمات التالي ة

رقائق البطاطا

marseilia foodstuff trading
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

11592- 215 marka - king
hussain

 215 -11592ماركا  -الملك الحسين
الصنف

28/09/2021

Date of

11592- 215 marka - king
hussain
29

29

Class

177268

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

potato chips
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تاريخ ايداع الطلب :

28/09/2021

اسم طالب التسجيل:

الكتار لتجارة التمور

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

Alkatar dates trading
company
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

عمان  -الصويفية

amman

ص.ب 11184 -11184عمان
177223

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تمور

اعالن الجريدة الرسمية

28/09/2021

Date of

الصنف

P.O.Box11184- 11184 amman

29

29

Class

177223

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Dates
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

12/10/2021

اسم طالب التسجيل:

فيصل فارس جريس فاخوري
االردن
مؤسسة فردية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 11953 -878عمان  -الدوار الرابع

177126

من اجل البضائع/الخدمات التالية

زبدة المكسرات الواح غذائية اساسها مكسرات

Faisal fares jryes fhakhori
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

878- 11953 amman - 4 th circle

 11953 -878عمان  -الدوار الرابع
الصنف

12/10/2021

Date of

878- 11953 amman - 4 th circle
29

29

Class

177126

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

nuts based bars /nuts butter
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: تاريخ ايداع الطلب

Vermont Company for Food
Stuff .
: Jordan
Limited Liability Company

.م.م.شركة فيرمونت للمواد الغذائية ذ

:اسم طالب التسجيل

954136- 11954 Amman Almokapaleen

 المقابلين-  عمان11954 -954136

12/10/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

12/10/2021

Date of

االردن
م.م.ذ

 المقابلين-  عمان11954 -954136

954136- 11954 Amman Almokapaleen
177194

Class

29

Goods/Services

frozen meat and frozen poultry and frozen fish and
canned fish

29

الصنف

177194

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

لحوم مجمدة دواجن مجمدة اسماك مجمدة ومعلبة

170

: تاريخ ايداع الطلب

Vermont Company for Food
Stuff .
: Jordan
Limited Liability Company

.م.م.شركة فيرمونت للمواد الغذائية ذ

:اسم طالب التسجيل

954136- 11954 Amman Almokapaleen

 المقابلين-  عمان11954 -954136

12/10/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

12/10/2021

Date of

االردن
م.م.ذ

 المقابلين-  عمان11954 -954136

954136- 11954 Amman Almokapaleen
177193

Class

29

Goods/Services

frozen meat and frozen poultry and frozen fish and
canned fish

29

الصنف

177193

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

لحوم مجمدة دواجن مجمدة اسماك مجمدة ومعلبة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

16/11/2021

Applicant Name:

Mohammad ahmad salem
almashqbeh
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

29

Goods/Services

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

محمد احمد سالم المشاقبة

:اسم طالب التسجيل

 قرب بلدية بيرين-  الزرقاء13125 -161
 قرب بلدية بيرين-  الزرقاء13125 -161

161- 13125 alzarqa - near the
municipality of birin
Class

: تاريخ ايداع الطلب

االردن
مؤسسة فردية

161- 13125 alzarqa - near the
municipality of birin

177219

16/11/2021

29

الصنف

177219

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

لحوم وأسماك ودواجن ولحوم الصيد؛ ُخالصات لحوم؛ فواكه
وخضراوات محفوظة ومجمدة و ُمجففة ومطبوخة؛ هالم
ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر؛ بيض وحليب ومنتجات
ألبان؛ زيوت ودهون صالحة لألكل
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

15/03/2021

اسم طالب التسجيل:

باهلسين جي ام بي اتش اند كو .كيه جي
المانيا
شركة اجنبية

Bahlsen GmbH & Co. KG
: Germany
Foreign Company

بودبيلسكيشتراسه  30163 ،11هانوفر،
المانيا

Podbielskistrasse 11, 30163
Hannover Germany

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

15/03/2021

Date of
Applicant Name:

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177137
30
30
177137

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

PERPETUM
من اجل البضائع/الخدمات التالية

القهوة؛ الشاي؛ الكاكاو؛ السكر؛ األرز؛ التابيوكا؛ الساغو؛ القهوة
االصطناعية؛ الدقيق؛ حبوب اإلفطار ،البسكويت من الحبوب،
ألواح الحبوب ،ألواح منح الطاقة التي أساسها الحبوب ،األغذية
الخفيفة التي أساسها الحبوب؛ الخبز؛ المعجنات؛ الحلويات؛
المثلجات القابلة لألكل؛ العسل؛ قطر السكر؛ الخميرة؛ مسحوق
الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل؛ صلصات [توابل]؛ البهارات؛
الثلج للمرطبات المنعشة؛ البسكويت؛ البسكوت فاتح الشهية؛
رقائف البسكويت الملفوفة (بسكويت)؛ الكعك؛ الشوكوال؛
منتجات اساسها الشوكالته؛ ألواح من الحلوى؛ الشوكوالتة؛
حلوى البنبون المصنوعة من السكر؛ الحلوى؛ حلوى اللوز
والسكر؛ منتجات الطعام المشكلة المصنوعة من القمح؛ منتجات
الطعام المشكلة المصنوعة من األرز؛ منتجات الطعام المشكلة
المصنوعة من الذرة؛ البوشار؛ كعكة الوفل.
______________________________________
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءDE :
رقم االدعاء 302020022072 :
تاريخ االدعاء 09-10-2020 :

Goods/Services

;Coffee; Tea; Cocoa; Sugar; Rice; Tapioca; Sago
Artificial coffee; Flour; breakfast cereals; cereal
;biscuits; cereal bars; cereal-based energy bars
;cereal-based snacks; Bread; Pastries
;Confectionery; Edible ices; Honey; Golden syrup
;Yeast; Baking powder; Salt; Mustard; Vinegar
;Sauces [condiments]; Spices; Ice for refreshment
Biscuits; Aperitif biscuits; Rolled wafers
[biscuits]; Cakes; Chocolate; Chocolate based
products; Candy bars; Chocolates; Bonbons made
of sugar; Candy; Marzipan; Extruded food
products made of wheat; Extruded food products
made of rice; Extruded food products made of
maize; Popcorn; Waffles.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : DE
Claim No : 302020022072
Claim Date : 2020-10-09
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: تاريخ ايداع الطلب

Abu Odeh Brothers
: Jordan
Limited Liability Company

ابو عوده اخوان
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

Yarmouk Street- Amman Jordan

 األردن، عمان،شارع اليرموك

18/03/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

18/03/2021

Date of

Trimark Consulting Company
شركة العالمة الثالثية لالستشارات
(Trimark) P.O.Box7780- 11118
 شارع71 11118 -7780ب.(ترايمارك) ص
71 Shareef Naser Bin Jameel
،  وادي صقرة،الشريف ناصر بن جميل
Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
Class
الصنف
177191
30
30
177191

Goods/Services

Almond confectionery, aniseed, aromatic preparations for food ,
artificial coffee, crushed barley, husked barley , barley meal, bean
meal, Bee glue (propolis) for human consumption, Beverages
(Flavorings [flavorings], other than essential oils, for—) , Binding
agents for ice cream [edible ices], biscuits, bread, bread rolls,
breadcrumbs, buns, cake paste, cake powder, cakes, Cakes
(Flavorings [flavorings], other than essential oils, for—) , Cereal
preparations, Chow-chow [condiment], Chutneys [condiments],
Cinnamon [spice], Cloves [spice], Cocoa, Cocoa products, Coffee,
Coffee flavorings [flavorings], Coffee (Unroasted—), Cooking
salt, Corn flakes, Corn flour, Corn meal, Corn milled, Corn (Pop-),
Corn( roasted), Couscous [semolina],Curry [spice], Dressings for
salad, Ferments for pastes, Flakes (Oat—), Flavorings, other than
essential oils, Flavorings, other than essential oils, for cakes,
Flavorings, other than essential oils, Flour for food, Ginger [spice],
Groats for human food, Halvah, Ice cream (Binding agents for-),
Ices (Binding agents for edible-), Ices (Edible-), Ices (Powder for
edible-), Jellies (Fruit-) [confectionery], Leaven, Liquorice
[confectionery], Macaroni, Meal *, Mint for confectionery,
Mustard, Mustard meal, Nutmegs, Peppers [seasonings], Relish
[condiment], Ribbon vermicelli, Rice, Rusks, Saffron [seasoning],
Spaghetti, Spices, Star aniseed, Starch for food, Stick Liquorice
[confectionery], Sweeteners (Natural-), Tea, Turmeric for food,
Vanilla [flavoring] [flavoring], Vanillin [vanilla substitute],
Vegetal preparations for use as coffee substitutes, Vinegar, Weeds
[condiment], Wheat flour, Yeast*, chocolate, ice cream, custard,
Sugar, honey, ketchup, mayonnaise, molasses for food, oatmeal,
pasta

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 بن اصطناعي، مستحضرات منكهه للطعام، يانسون،حلوى لوز
 شمع نحل، دقيق البقول، دقيق الشعير،شعير مطحون شعير مقشر
، منكهات للمشروبات بخالف الزيوت العطرية, لالستهالك البشري
 خبز, خبز, بسكويت،)عوامل تماسك البوظة (مثلجات لألكل
, كعك, مسحوق الكعك, عجينة الكعك, كعك محلى, لب خبز,افرنجي
، مستحضرات الحبوب،منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية
 كبش،) قرفة (بهار،) مقبالت هندية (توابل،)التشاوتشاو (توابل
 بن غير، منكهات للقهوة، قهوة، منتجات كاكاو، كاكاو،)قرنفل (بهار
، ذرة مطحونة، دقيق ذرة، دقيق ذرة، رقائق ذرة، ملح،محمص
 توابل، كري بهار،) كسكس(سميد،  ذرة محمصة،)فشار(حب الذرة
 منكهات بخالف الزيوت، رقائق شوفان، خمائر للعجين،سلطة
، دقيق للطعام، منكهات للكيك بخالف الزيوت العطرية، ، العطرية
 عوامل، حالوة طحينية، برغل للطعام البشري،)زنجبيل (تابل
 مثلجات، عوامل تماسك المثلجات الصالحة لألكل،تماسك البوظة
) هالميات (جلي، مساحيق للمثلجات الصالحة لألكل،صالحة لألكل
،) قطع حلوى (حلويات،) سوس (حلويات، خميرة،)فواكه (حلويات
 جوز، دقيق الخردل، خردل، نعناع للحلويات، دقيق،معكرونة
 قرشلة،  أرز،  شعيرية رقيقة، توابل،) فلفل (توابل،الطيب
، بهارات،) سبا غيتي(معكرونة رفيعة، ) زعفران(توابل،)(بقسماط
 محليات،) أصابع سوس (حلويات، نشا للطعام،يانسون نجمي
، ) فانيلين (بديل للفانيال،) فانيال (منكهة، كركم للطعام، شاي،طبيعية
 أعشاب بحرية، خل،مستحضرات نباتية تستخدم كبدائل للقهوة
, عسل نحل, كسترد, بوظة,  شوكوالتة, خميرة، طحين قمح،)(توابل
 سكر, معكرونة, دقيق شوفان, دبس للطعام, مايونيز,كتشاب
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

19/04/2021

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

19/04/2021

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
177299
30
30
177299

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.

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.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

19/04/2021

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

19/04/2021

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
177341
30
30
177341

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.

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.
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تاريخ ايداع الطلب :

20/04/2021

اسم طالب التسجيل:

ش.ذ.م.م .صوبكو
جزائر
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المنطقة الصناعية محل رقم  29بلدية
الخروبة والية بومرداس  -الجزائر
الفكرية - Amman

أبو غزالة للملكية
ص.ب  921100عمان  11192االردن
177306

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الشوكوالتة والحلويات والبسكويت والحلوى (كاندي).

_______________________________________ا
شتراطات خاصة :مع المطالبة باأللوان البني ودرجاته والبيج
واألبيض واألسود واألخضر والذهبي

20/04/2021

Date of

SARL SOBCO
: Algeria
Foreign Company

Applicant Name:

Allotment N° 29, zone
industrial KheroubaBoumerdes – Algeria
Abu- Ghazaleh & Co. AmmanP.O.Box 921100 Amman
11192 , Jordan
Class
177306
30
30

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Chocolate, confectionery, Biscuits and Candy.

________________________________________
Special condition : Claiming brown and its shades,
beige, white, black, green and gold colors
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تاريخ ايداع الطلب :

20/04/2021

اسم طالب التسجيل:

ثريد آند ليفت
جزائر
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المنطقة الصناعية محل رقم  29بلدية
الخروبة والية بومرداس  -الجزائر
الفكرية - Amman

أبو غزالة للملكية
ص.ب  921100عمان  11192االردن
177305

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الشوكوالتة والحلويات والبسكويت والحلوى (كاندي).

_______________________________________ا
شتراطات خاصة :مع المطالبة باأللوان البني ودرجاته والبيج
واألبيض واألحمر والذهبي

20/04/2021

Date of

SARL SOBCO
: Algeria
Foreign Company

Applicant Name:

Allotment N° 29, zone
industrial KheroubaBoumerdes – Algeria
Abu- Ghazaleh & Co. AmmanP.O.Box 921100 Amman
11192 , Jordan
Class
177305
30
30

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Chocolate, confectionery, Biscuits and Candy.

________________________________________
Special condition : Claiming brown and its shades,
beige, white, red, and gold colors

178

تاريخ ايداع الطلب :

20/06/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة جيك اس.ايه
اسبانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Jake s.a
: Spain

Foreign Company

كاريتيرا دي مدريد كيه ام 30500381
مولينا دي سيغورا مورسيا اسبانيا

carreter de madrid km
38130500 molina de sergura
murcia spain
TRI MARK CONSULTING
7780- 11118 Amman, Jordan

شركة العالمة الثالثية لالستشارات ( تراي
مارك)  11118 -7780عمان ،االردن
177238

20/06/2021

الصنف

30

30

Class

Date of

177238

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

JELLYMANIA
من اجل البضائع/الخدمات التالية

حلويات سكرية علكة حلوى حلويات

Goods/Services

Sweetmeats candy chewing gum candy and
confectionery
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تاريخ ايداع الطلب :

20/06/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة جيك اس.ايه
اسبانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Jake s.a
: Spain

Foreign Company

كاريتيرا دي مدريد كيه ام 30500381
مولينا دي سيغورا مورسيا اسبانيا

carreter de madrid km
38130500 molina de sergura
murcia spain
TRI MARK CONSULTING
7780- 11118 Amman, Jordan

شركة العالمة الثالثية لالستشارات ( تراي
مارك)  11118 -7780عمان ،االردن
177196

20/06/2021

الصنف

30

30

Class

Date of

177196

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

JAKE
من اجل البضائع/الخدمات التالية

حلويات سكرية علكة حلوى حلويات

Goods/Services

Sweetmeats candy chewing gum candy and
confectionery

180

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

12/08/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة فالنسيا للصناعات الغذائية

valenicas Food Industries
Company
: Jordan
Limited Liability Company

 11592 -213المدينة/الشارع عمان/ماركا
الشمالية

213- 11592 city/street
amman/marka al shamaliya

 11592 -213المدينة/الشارع عمان/ماركا
الشمالية

213- 11592 city/street
amman/marka al shamaliya

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

الصنف

177237

30

30

Class

12/08/2021

Date of
Applicant Name:

177237

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

لوك look
من اجل البضائع/الخدمات التالية

الوجبات الخفيفة التي اساسها الحبوب

Goods/Services

cereal - based snack food
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تاريخ ايداع الطلب :

17/08/2021

اسم طالب التسجيل:

عبد الرحيم توفيق محمد الحشاش

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية
عمان ضاحية االمير حسن -ش السلطان
قالون بجانب مطعم الهنيني
 11192 -212072عمان ضاحية االمير
حسن -ش السلطان قالون بجانب مطعم
الهنيني
الصنف
30
177125

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المعكرونه والشعيرية والدقيق والكاكاو والسكر واآلرز والنشا
وشيبس اللذرة

17/08/2021

Date of

abd al - rahim tawfiq
muhammad al - hashash
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

amman - prince hassan suburb
212072- 11192 amman - prince
hassan suburb
30

Class

177125

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Pasta, vermicelli, flour, cocoa, sugar, rice, starch,
corn chips
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

17/08/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة معروف للصناعات الغذائية
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

المدينة/الشارع عمان /طريق المطار

177359

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الخبز والمخبوزات الكعك  .حلويات الدفيق البسكويت ,الشطائر
والمعجنات

marouf for industry food co
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

city/street amman/airport way

 11181 -2600المدينة/الشارع عمان
/طريق المطار
الصنف

17/08/2021

Date of

2600- 11181 city/street
amman/airport way
30

30

Class

177359

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

bread and baked goods, cakes, sweets, flour,
biscuits, sandwiches and pastries
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

05/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة المنمقة المتحدة للتجارة والتوزيع

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م
ص.ب 11151 -10023عمان -الصويفية -
شارع باريس مجمع  13دجلة التجاري

177119

من اجل البضائع/الخدمات التالية

 .سكاكر لالكل ؛ شوكوالتة ؛ قهوة » حلويات » مثلجات صالحة
لالكل » اغذية ' ,بسكويت رقيق  .مشروبات

Al-munammaqa united for
trade and distribution co
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

P.O.Box10023- 11151 Amman -

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

paris street

ص.ب 11151 -10023عمان -الصويفية -
شارع باريس مجمع  13دجلة التجاري
الصنف

05/09/2021

Date of

P.O.Box10023- 11151 Amman -

paris street
30

30

Class

177119

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Candy for food, chocolate, coffee, confectionery
,cracks, Edible ices, foods ,beverages
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

06/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة كناري للصناعات الغذائية
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

عمان -المقابلين -شارع عائشة التيمورية

177172

من اجل البضائع/الخدمات التالية

ويفر

Next for Renewable Eneregy
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

Amman ,Amuqableen Aysha
altaimourieh st

 11953 -38444عمان -المقابلين -شارع
عائشة التيمورية
الصنف

06/09/2021

Date of

30

38444- 11953 Amman
,Amuqableen Aysha
altaimourieh st
Class
177172
30

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

wafer
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

10/10/2021

Applicant Name:

Castel Door For Distrinution
co.
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

شركة باب القلعة للتوزيع

:اسم طالب التسجيل

المقابلين/عمان
ش مكة- عمان11181 - 840430

840430- 11181 amman -mecca
str
Class

: تاريخ ايداع الطلب

االردن
م.م.ذ

amman-al moqableen

177166

10/10/2021

30

Goods/Services

coffee, tea,cocoa, sugar, rice, sweets,candies,
honet, treacle, baking powder, salt,
vinegar,condiments, spices, biscuits corn
chips,semolina,halawa, vanilla, yeast,chocolate,ice
cream, pastries,cereal preperation and cake

30

الصنف

177166

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

, السكاكر, الحلويات, االرز, السكر, الكاكاو, الشاي,القهوة
 البهارات, التوابل, الخل, الملح, مسحوق الخبيز, الدبس,العسل
, خميره, فانياد, حالوة طحينيه, سميد, شيبس الذره,البسكويت
 مستحضرات الحبوب والكعك, المعجنات, البوظه,شوكوالته
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

05/12/2021

Applicant Name:

Yamen Honey House
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

05/12/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة بيت العسل اليمني
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

Amman, Almadina str

عمان شارع المدبنة المنورة

1442- 11941 Amman,
Almadina str

 عمان شارع المدبنة11941 -1442
المنورة

177218

Class

30

Goods/Services

30

الصنف

177218

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Herbal honey; Manuka honey ; raw honey [
natural sweetener ]; sugar, honey, treacle ; dried
raw honey powder [ natural sweetener ]: honey
chancaca honey; propolis ; bec glue [ propolis ] for
human consumption; propolis [ bee glue ] for
human consumption : propolis for human
onsumption

عسل عشبي عسل مانوكا عسل خام [محلي طبيعي ؛ السكر.
مسحوق عسل. والعسل األسود غذاء الملكات لالستهالك البشر
خام مجفف [محلي طبيعي) دنج البشري ؛ دنج [غراء النحل
 العكبر:لالستهالك اآلدمي

________________________________________
Special condition : The application undertakes to
use the trademark along with TM No.171296
________________________________________
Disclaimer : : The registration of this mark does
not give owners the right to use word العسل والنحل
)if used separately from the mark

______________________________________
يتعهد مقدم الطلب باستخدام العالمة بالتآلف: _اشتراطا ت خاصة
171296 مع العالمة التجارية المسجلة تحت رقم
______________________________________
 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق:: _التنازل
المطلق باستعمال الكلمة (العسل والنحل ) بمعزل عن العالمه
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

05/12/2021

Applicant Name:

Yamen Honey House
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

05/12/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة بيت العسل اليمني
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

Amman, Almadina str

عمان شارع المدبنة المنورة

1442- 11941 Amman,
Almadina str

 عمان شارع المدبنة11941 -1442
المنورة

177217

Class

30

30

Goods/Services

الصنف

177217

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Herbal honey; Manuka honey ; raw honey [
natural sweetener ]; sugar, honey, treacle ; dried
raw honey powder [ natural sweetener ]: honey
chancaca honey; propolis ; bec glue [ propolis ] for
human consumption; propolis [ bee glue ] for
human consumption : propolis for human
onsumption

عسل عشبي عسل مانوكا عسل خام [محلي طبيعي ؛ السكر.
مسحوق عسل. والعسل األسود غذاء الملكات لالستهالك البشر
خام مجفف [محلي طبيعي) دنج البشري ؛ دنج [غراء النحل
 العكبر:لالستهالك اآلدمي

________________________________________
Special condition : The application undertakes to
use the trademark along with TM No.171296
________________________________________
Disclaimer : : The registration of this mark does
not give owners the right to use word (Bee، Honey
)if used separately from the mark

_______________________________________
يتعهد مقدم الطلب باستخدام العالمة بالتآلف: اشتراطات خاصة
171296 مع العالمة التجارية المسجلة تحت رقم
______________________________________
 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق:: _التنازل
 ) بمعزل عن العالمهBee ، Honey( المطلق باستعمال الكلمة
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تاريخ ايداع الطلب :

21/02/2022

اسم طالب التسجيل:

حاتم عوده سلمان ابو عاذره

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية

Hatem Odeh Salman Abu
Athra
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

 11941 -1036عمان

1036- 11941 amman

 11941 -1036عمان
177122

من اجل البضائع/الخدمات التالية

االرز

اعالن الجريدة الرسمية

21/02/2022

Date of

1036- 11941 amman
الصنف

30

30

Class

177122

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

rice
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

10/03/2022

Applicant Name:

Mohammad Yousef Salem
Alsaeedat
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

10/03/2022

: تاريخ ايداع الطلب

محمد يوسف سالم السعيدات

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

madaba - al shifa district - al
madinah al munawwarah str

 ش المدينة المنورة-  حي الشفاء- مادبا

929584- 111190 madaba - al
shifa district - al madinah al
munawwarah str
Class
177274
30

-  حي الشفاء-  مادبا111190 -929584
ش المدينة المنورة
30

الصنف

177274

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Goods/Services

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Dessertsss

حلويات
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تاريخ ايداع الطلب :

04/03/2021

اسم طالب التسجيل:

كان تكنولوجيز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 15407مغينتي رود ويست ،ويزاتا ،ام ان
 ،55391الواليات المتحدة االميركية

04/03/2021

Date of

CAN Technologies, Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

15407 McGinty Road West,
Wayzata, MN 55391, USA

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177160
31
31
177160

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

NUGENA
من اجل البضائع/الخدمات التالية

علف الحيوانات

Goods/Services

Animal feed.

191

تاريخ ايداع الطلب :

04/03/2021

اسم طالب التسجيل:

كان تكنولوجيز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 15407مغينتي رود ويست ،ويزاتا ،ام ان
 ،55391الواليات المتحدة االميركية

04/03/2021

Date of

CAN Technologies, Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

15407 McGinty Road West,
Wayzata, MN 55391, USA

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177158
31
31
177158

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

TRUVISOR
من اجل البضائع/الخدمات التالية

علف الحيوانات

Goods/Services

Animal feed.
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تاريخ ايداع الطلب :

15/03/2021

اسم طالب التسجيل:

كان تكنولوجيز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 15407مغينتي رود ويست ،ويزاتا ،ام ان
 ،55391الواليات المتحدة االميركية

15/03/2021

Date of

CAN Technologies, Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

15407 McGinty Road West,
Wayzata, MN 55391, USA

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177161
31
31
177161

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Proviox
من اجل البضائع/الخدمات التالية

األعالف الحيوانية

Goods/Services

Animal Feed
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايدا ع الطلب :

18/03/2021

اسم طالب التسجيل:

ابو عوده اخوان
االردن
ذ.م.م

Abu Odeh Brothers
: Jordan
Limited Liability Company

شارع اليرموك ،عمان ،األردن

 Yarmouk Street- AmmanJordan

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

18/03/2021

Date of
Applicant Name:

Trimark Consulting Company
شركة العالمة الثالثية لالستشارات
(Trimark) P.O.Box7780- 11118
(ترايمارك) ص.ب 71 11118 -7780شارع
71 Shareef Naser Bin Jameel
الشريف ناصر بن جميل ،وادي صقرة ،
Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
Class
الصنف
177187
31
31
177187

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الحاصالت الزراعية ومنتجات البساتين من الخضار والفواكه,
الحيوانات الحية ,البذور والنباتات والزهور الطبيعية ,المواد
الغذائية الخاصة بالحيوانات من الشعير ,القمح ,بذور حبوب غير
معالجة ,حمضيات ,األعشاب الطازجة ,غالل الحبوب ,الذرة
الصفراء ,الفطر الطازج ,الزيتون الطازج ,بذور النباتات
,السمسم ,بيض السمك ,قصب سكر ,المكسرات غير المحضرة ,

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Grains and agricultural, horticultural products of
vegetables and fruits, live animals, seeds, natural
plants and flowers ,foodstuffs for animals of
barley, wheat, cereal seeds, citrus fruit, garden
herbs, grains, maize, fresh mushrooms, fresh
olives, plant seeds, sesame, fish spawn, sugarcane
and unprepared nuts. , ,
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

23/08/2021

اسم طالب التسجيل:

الشركة الروسية للتهجين وانتاج البذور

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م
 11183 -11953عمان -خلدا

177278

من اجل البضائع/الخدمات التالية

بذور حبوب غير معالجة ،بذور نباتات

& Russian Plant Breeding
Seeds Production
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

11953- 11183 Amman -khalda

 11183 -11953عمان -خلدا
الصنف

23/08/2021

Date of

11953- 11183 Amman -khalda
31

31

Class

177278

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

cereal seeds,unprocessed plant seeds
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

16/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة الطليعة لتكنولوجيا الزراعة محدودة
المسؤولية
االردن
ذ.م.م

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

16/09/2021

Date of
Applicant Name:

Vanguard Agritechno Co Ltd.

Nationality

عمان  38عبدهللا غوشة ط11953 -17687

: Jordan
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address
Amman ghosheh st 1768-

11953
عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 11953 - 1768عمان عمان  38عبدهللا
غوشة ط
177333

من اجل البضائع/الخدمات التالية

البذور الزراعية

الصنف

Applicant for
Correspondence

Amman ghosheh st 176811953
31

31

Class

177333

Trademark

Goods/Services

agricultural seeds
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

18/03/2021

اسم طالب التسجيل:

ابو عوده اخوان
االردن
ذ.م.م

Abu Odeh Brothers
: Jordan
Limited Liability Company

شارع اليرموك ،عمان ،األردن

 Yarmouk Street- AmmanJordan

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

18/03/2021

Date of
Applicant Name:

Trimark Consulting Company
شركة العالمة الثالثية لالستشارات
(Trimark) P.O.Box7780- 11118
(ترايمارك) ص.ب 71 11118 -7780شارع
71 Shareef Naser Bin Jameel
الشريف ناصر بن جميل ،وادي صقرة ،
Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
Class
الصنف
177189
32
32
177189

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المياه ،المشروبات الغازية  ،المياه المعدنية والغازية وغيرها من
المشروبات غير الكحولية ،والمشروبات ،شراب الفواكه ،
عصير الفواكه ،الشراب وغيرها من المستحضرات المستخدمة
في المركزات ومكسبات الطعم لعمل المشروبات الغير كحولية

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Water, carbonated Energy Drink, Beers mineral
;and aerated waters and other non-alcoholic drinks
fruit drinks and fruit juices; syrups , concentrates
and flavorings preparations for making nonalcoholic beverages
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Date of

05/04/2021

Applicant Name:

PepsiCo, Inc.
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

05/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

. انـــك،بيبسيكو
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

700 Anderson Hill Road,
،  بيرشاس،  اندرسون هيل رود700
Purchase, New York 10577 الواليات المتحدة،1444ـ10577 نيويورك
1444, USA
االميركية
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177147
32
32
177147

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

AQUAFINA ONLY WHAT’S ESSENTIAL
Goods/Services

drinking waters (carbonated and non-carbonated)

الخدمات التالية/من اجل البضائع

)مياه الشرب (الغازية وغير الغازية
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تاريخ ايداع الطلب :

05/04/2021

اسم طالب التسجيل:

بيبسيكو ،انـــك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

05/04/2021

Date of

PepsiCo, Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

700 Anderson Hill Road,
 700اندرسون هيل رود  ،بيرشاس ،
Purchase, New York 10577نيويورك 10577ـ ،1444الواليات المتحدة
1444, USA
االميركية
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177144
32
32
177144

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

أكوافينا فقط ما يهم
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مياه الشرب (الغازية وغير الغازية)

Goods/Services

)drinking waters (carbonated and non-carbonated
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

02/02/2021

Applicant Name:

.Philip Morris Products S.A
: Switzerland
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Quai Jeanrenaud 3, 2000
Neuchatel, Switzerland

02/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.أيه.فيليب موريس بروداكتس أس
سويسرا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، نيوشاتيل2000 ،3 كواي جونرينود
سويسرا

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177249
34
34
177249

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

YUGEN
Goods/Services

Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic
smoking devices; tobacco, raw or manufactured; tobacco
products, including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco
for roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing
tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes
(not for medical purposes); smokers' articles, including
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins,
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket apparatus for
rolling cigarettes, lighters; matches; tobacco sticks, tobacco
products for the purpose of being heated, electronic devices
and their parts for the purpose of heating cigarettes or
tobacco in order to release nicotine-containing aerosol for
inhalation; liquid nicotine solutions for use in electronic
cigarettes; electronic smoking devices; electronic
cigarettes; electronic cigarettes as substitute for traditional
cigarettes; electronic devices for the inhalation of nicotine
containing aerosol; oral vaporising devices for smokers,
tobacco products and tobacco substitutes; smoker's articles
for electronic cigarettes; Boxes for electronic cigarettes and
electronic cigarette accessories, Cases for electronic
cigarettes, Cartridges for electronic cigarettes, Electronic
cigarette atomizers, Electronic cigarette cleaners,
Electronic cigarette holders, Electronic cigarette lanyards,
Electronic cigarette lighters, Flavorings, other than
essential oils, for use in electronic cigarettes, Liquid for
electronic cigarettes, Chemical flavorings in liquid form
used to refill electronic cigarette cartridges, Smoking sets
for electronic cigarettes, Smokers' mouthpieces for
electronic cigarettes; devices for extinguishing heated
cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks ;
electronic rechargeable cigarette cases.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

المبخرات السلكية للسجائر االلكترونية وأجهزة التدخين
االلكترونية؛ التبغ الخام أو المصنّع؛ منتجات التبغ بما في ذلك
السيجار والسجائر والسيجار الرفيع وتبغ ماكينات اللف اليدوية
وتبغ الغليون وتبغ المضغ وتبغ السعوط والسجائر المصنوعة من
مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ (لغير األغراض
الطبية)؛ مستلزمات المدخنين بما في ذلك ورق وأنابيب السجائر
وفالتر السجائر وعلب التبغ وعلب ومنافض السجائر والغاليين
وأدوات الجيب للف السجائر والوالعات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد
التبغ ومنتجات التبغ التي يتم تسخينها وأجهزة إلكترونية وقطعها
لغاية تسخين السجائر أو التبغ من أجل إطالق رذاذ النيكوتين
لالستنشاق ؛ محاليل النيكوتين السائل المستخدمة في السجائر
االلكترونية؛ أجهزة التدخين اإللكتروني؛ السجائر اإللكترونية؛
السجائر االلكترونية كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة
اإللكترونية الستنشاق النيكوتين المحتوي على رذاذ؛ أجهزة
التبخير بالفم للمدخنين ومنتجات التبغ وبدائل التبغ؛ مستلزمات
المدخنين للسجائر اإللكترونية؛ علب للسجائر اإللكترونية
ومستلزمات السجائر اإللكترونية وعلب السجائر اإللكترونية
وعبوات للسجائر اإللكترونية وبخاخات للسجائر اإللكترونية
ومنظفات السجائر اإللكترونية وحامالت السجائر اإللكترونية
وأشرطة عنقية للسجائر اإللكترونية ووالعات للسجائر
اإللكترونية والنكهات عدا عن الزيوت العطرية لالستخدام في
السجائر االلكترونية وسوائل للسجائر اإللكترونية والمنكهات
الكيماوية بشكل سائل المستخدمة إلعادة تعبئة عبوات السجائر
اإللكترونية وأطقم التدخين للسجائر اإللكترونية ومباسم السجائر
اإللكترونية للمدخنين؛ أجهزة إطفاء السجائر والسيجار المس ّخن
وكذلك أعواد التبغ المس ّخنة؛ علب السجائر اإللكترونية القابلة
.إلعادة الشحن
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

11/03/2021

Applicant Name:

Philip Morris Products S.A.
: Switzerland
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Quai Jeanrenaud 3, 2000
Neuchatel, Switzerland

11/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.أيه.فيليب موريس بروداكتس أس
سويسرا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، نيوشاتيل2000 ،3 كواي جونرينود
سويسرا

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177133
34
34
177133

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

TEAK SELECTION
Goods/Services

Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic
smoking devices; tobacco, raw or manufactured; tobacco
products, including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll
your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical
purposes); smokers' articles, including cigarette paper and
tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and
ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters;
matches; tobacco sticks, tobacco products for the purpose of
being heated, electronic devices and their parts for the purpose
of heating cigarettes or tobacco in order to release nicotinecontaining aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for
use in electronic cigarettes; electronic smoking devices;
electronic cigarettes; electronic cigarettes as substitute for
traditional cigarettes; electronic devices for the inhalation of
nicotine containing aerosol; oral vaporising devices for
smokers, tobacco products and tobacco substitutes; smoker's
articles for electronic cigarettes; boxes for electronic cigarettes
and electronic cigarette accessories, Cases for electronic
cigarettes, Cartridges for electronic cigarettes, Electronic
cigarette atomizers, Electronic cigarette cleaners, Electronic
cigarette holders, Electronic cigarette lanyards, Electronic
cigarette lighters, Flavorings, other than essential oils, for use
in electronic cigarettes, Liquid for electronic cigarettes,
Chemical flavorings in liquid form used to refill electronic
cigarette cartridges, Smoking sets for electronic cigarettes,
Smokers' mouthpieces for electronic cigarettes; devices for
extinguishing heated cigarettes and cigars as well as heated
tobacco sticks ; electronic rechargeable cigarette cases.

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

الخدمات التالية/من اجل البضائع

المبخرات السلكية للسجائر االلكترونية وأجهزة التدخين االلكترونية؛ التبغ
الخام أو المصنّع؛ منتجات التبغ بما في ذلك السيجار والسجائر والسيجار
الرفيع وتبغ ماكينات اللف اليدوية وتبغ الغليون وتبغ المضغ وتبغ السعوط
والسجائر المصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ (لغير
األغراض الطبية)؛ مستلزمات المدخنين بما في ذلك ورق وأنابيب
السجائر وفالتر السجائر وعلب التبغ وعلب ومنافض السجائر والغاليين
وأدوات الجيب للف السجائر والوالعات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ
ومنتجات التبغ التي يتم تسخينها وأجهزة إلكترونية وقطعها لغاية تسخين
السجائر أو التبغ من أجل إطالق رذاذ النيكوتين لالستنشاق ؛ محاليل
النيكوتين السائل المستخدمة في السجائر االلكترونية؛ أجهزة التدخين
اإللكتروني؛ السجائر اإللكترونية؛ السجائر االلكترونية كبدائل عن
السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكترونية الستنشاق النيكوتين المحتوي على
رذاذ؛ أجهزة التبخير بالفم للمدخنين ومنتجات التبغ وبدائل التبغ؛
مستلزمات المدخنين للسجائر اإللكترونية؛ علب للسجائر اإللكترونية
ومستلزمات السجائر اإللكترونية وعلب السجائر اإللكترونية وعبوات
للسجائر اإللكترونية وبخاخات للسجائر اإللكترونية ومنظفات السجائر
اإللكترونية وحامالت السجائر اإللكترونية وأشرطة عنقية للسجائر
اإللكترونية ووالعات للسجائر اإللكترونية والنكهات عدا عن الزيوت
العطرية لالستخدام في السجائر االلكترونية وسوائل للسجائر اإللكترونية
والمنكهات الكيماوية بشكل سائل المستخدمة إلعادة تعبئة عبوات السجائر
اإللكترونية وأطقم التدخين للسجائر اإللكترونية ومباسم السجائر
اإللكترونية للمدخنين؛ أجهزة إطفاء السجائر والسيجار المس ّخن وكذلك
.أعواد التبغ المس ّخنة؛ علب السجائر اإللكترونية القابلة إلعادة الشحن

_______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال الكلمة: التنازل
. عندما تظهر بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمةSELECTION

201

Date of

08/04/2021

Applicant Name:

Philip Morris Brands Sàrl
: Switzerland
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Quai Jeanrenaud 3, 2000
Neuchatel, Switzerland

08/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

فيليب موريس براندز اس ايه ار ال
سويسرا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، نيوشاتل2000 ،3 كاي جينرينورد
سويسرا

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177211
34
34
177211

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

PARLIAMENT SOHO
Goods/Services

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products;
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your
own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco,
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes
(not for medical purposes); electronic cigarettes;
tobacco products for the purpose of being heated;
electronic devices and their parts for the purpose
of heating cigarettes or tobacco in order to release
nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid
nicotine solutions for use in electronic cigarettes;
smokers` articles, cigarette paper, cigarette tubes,
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases,
ashtrays for smokers, pipes, pocket apparatus for
rolling cigarettes, lighters for smokers, matches.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

التبغ الخام أو المصنّع؛ منتجات التبغ؛ السيجار والسجائر
والسيجار الرفيع وتبغ ماكينات اللف اليدوية وتبغ الغليون وتبغ
المضغ وتبغ السعوط والسجائر المصنوعة من مزيج التبغ
والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ (لغير األغراض الطبية)؛
السجائر اإللكترونية؛ منتجات التبغ التي يتم تسخينها؛ أجهزة
إلكترونية وقطعها لغاية تسخين السجائر أو التبغ من أجل إطالق
الرذاذ الذي يحتوي على النيكوتين لالستنشاق؛ محاليل النيكوتين
السائل المستخدمة في السجائر االلكترونية؛ أدوات المدخنين
وورق السجائر وأنابيب السجائر وفالتر السجائر وعلب التبغ
وعلب السجائر ومنافض السجائر والغاليين وأدوات الجيب للف
.السجائر والوالعات للمدخنين وأعواد الثقاب
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

02/05/2021

Applicant Name:

Albairaq Cigarettes &
Tobacco & Accessories Co.
W.L.L.
: Kuwait
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Alahmadi, Manqaf, Block (4),
Plot (23a54), Lafi Alduwaikh
Commercial Center, Ground
Level, Shop (21), Kuwait
Abu -Ghazaleh Intellectual
Property TMP A gents
P.O.Box921100- 11192 amman
Class
177326
34
34

Goods/Services

Tobacco products; cigarettes; electronic cigarettes
and oral vaporizers for smokers; chewing tobacco;
cigarette cases

02/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة البيرق للسجائر والتبغ ومستلزماتها
.م.ذ.ذ

:اسم طالب التسجيل

كويت
شركة اجنبية

: جنسية الطالب

 قسيمة،)4(  قطعه، المنقف،االحمدي
، مركز الفي الدويخ التجاري،)23أ54(
 الكويت،)21(  محل،الدور االرضي
- 921100

الصنف

ابوغزالة للملكية الفكرية
عمان11192
177326

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 السجائر اإللكترونية وأجهزة التبخير، السجائر،منتجات التبغ
. علب السجائر، التبغ المضغ،الفموية للمدخنين

203

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

24/06/2021

Applicant Name:

ANDS Trading FZCO Jordan
LLC
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

24/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

ايه ان دي اس للتجارة ش م ح االردن

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11195-662950 ش الوكاالت/عمان

amman/wakalat str66295011195
17514- 11195 amman
177331

Class

34

34

Goods/Services

Tobacco, matches, electronic cigarettes, snuff,
cigarettes containing tobacco substitutes, f for nonmedical purposes, nicotine substitute liquid for
electronic cigarettes and flavorings other than | al
essential oils for electronic cigarettes, electronic
cigarette filters (electronic cigarette parts),
atomizers for electronic cigarettes, personal
vaporizers, electronic cigarettes, flavorings and
solutions to use with them, electronic cigarettes,
electronic cigarette media (electronic liquid), oral
nostrils for smokers, electronic cigars, electronic
tobacco tubes, cigarette packs Electronic,
electronic cigarette holders, vaporizer tubes for
smokeless cigarettes, cigarette filters and lighters
for smokers.

الصنف

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

 عمان11195 - 17514

عنوان التبليغ

177331

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

التبغ واعواد الثقاب و سجائر الكترونية و السعوط و
سجائر تحتوي على بدائل التبغ لغير األغراض الطبية
و سائل بديل النيكوتين للسجائر االلكترونية و المنكهات
بخالف الزيوت األساسية للسجائر االلكترونية ومرشح
)السجائر االلكترونية (أجزاء السجائر االلكترونية
ومرذاذ للسجائر االلكترونية و المبخرات الشخصية و
السجائر االلكترونية و منكهات وحلول لالستخدام معها
و سجائر الكترونية وسائل السجائر االلكترونية (سائل
الكتروني) و المنخرات الفموية للمدخنين وسيجار
الكتروني و أنابيب التبغ االلكترونية و علب السجائر
االلكترونية وحامالت السجائر االلكترونية وأنابيب
تبخير للسجائر عديمة الدخان ومرشحات السجائر
وقداحات للمدخنين.
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تاريخ ايداع الطلب :

23/09/2020

اسم طالب التسجيل:

واهل جي أم بي أتش
المانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

9روجينباخويج ،دي 78089 -انتركيرناخ
ألمانيا
اليافي للملكية
17039عمان
177129

Wahl GmbH
: Germany
Foreign Company

Applicant Name:

Roggenbachweg 9, D-78089
Unterkirnach, Germany

الفكرية ص.ب- 11195

الصنف

23/09/2020

Date of

AlYafi for Intellectual Property
P.O.Box11195- 17039 Amman
35

35

Class

177129

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

1400
من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات البيع بالتجزئة المتعلقة بمقصات شعر [كهربائية وغير
كهربائية] وأدوات تشذيب الشعر؛ ماكينات قص الشعر؛ أدوات
تشذيب شعر اللحى ؛ مقصات شعر اللحى؛ ماكينات الحالقة
وشفرات الحالقة؛ ملحقات وأجزاء للسلع المذكورة كأمشاط
مرتبطة؛ أطقم للحالقة؛ رقائق أدوات الحالقة؛ وملحقات
التشذيب والشفرات
______________________________________
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء EM018214367 :
تاريخ االدعاء 24-03-2020 :

Goods/Services

Retail services relating to electric and non-electric
hair clippers, hair trimmers, hair cutting machines,
beard trimmers, beard clippers, shavers, and
razors, accessories and parts for the aforesaid
goods, namely attachment combs, cutting sets,
shaving foils, trimming attachments and blades.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : EM018214367
Claim Date : 2020-03-24
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

03/02/2021

Applicant Name:

Al Milad for foodstuff trading
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

03/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

الميالد لتجارة المواد الغذائية
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

amman - khalda - near khalda
circle - dabouq rout

 باتجاه-  قرب دوار الخلدا-  خلدا- عمان
دابوق

Fadia Sami Hanna Naser
P.O.Box00000- 11934 amman jabal al lwibdeh - farazdaq
street
Class
177240
35

 جبل-  عمان11934 -00000ب.ص
 شارع الفرزدق- اللويبدة

Goods/Services

food trading stationary trading smoke and tobacco
trading

35

الصنف

177240

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تجارة ال مواد الغذائية تجارة القرطاسية تجارة الدخان والمعسل
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تاريخ ايداع الطلب :

18/03/2021

اسم طالب التسجيل:

محمود ابو عوده واوالده
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

شارع اليرموك ،عمان ،األردن

18/03/2021

Date of

Mahmoud Abu Odeh &Sons
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

 Yarmouk Street- AmmanJordan

Trimark Consulting Company
شركة العالمة الثالثية لالستشارات
(Trimark) P.O.Box7780- 11118
(ترايمارك) ص.ب 71 11118 -7780شارع
71 Shareef Naser Bin Jameel
الشريف ناصر بن جميل ،وادي صقرة ،
Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
Class
الصنف
177190
35
35
177190

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تجارة التجزئة و الجملة في المواد الغذائية و غيرها من
المنتجات ,

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

, .products other and products food in services
trade wholesale and Retail
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

22/03/2021

اسم طالب التسجيل:

رسالة السالم للتنمية المجتمعيه

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Applicant Name:

Peace message for community
)development (iris
Nationality
: Jordan
Applicant Type
NON PROFIT
Applicant Career
ORGANIZATION
Applicant Address
940121- 11194 7 circle

االردن
جمعية غير ربحية
 11194 -940121عمان
 11194 -940121عمان
177220

22/03/2021

940121- 11194 7 circle
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الخدمات اإلعالنية التي يتم من خاللها الدفع لمالك الموقع
اإللكتروني اإلعالني عند الضغط على اإلعالن ,خدمات ترويج
المبيعات لآلخرين

Date of

35

35

Class

177220

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

pay per click advertising, sales promotion for
others
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تاريخ ايداع الطلب :

08/04/2021

اسم طالب التسجيل:

إيجن ليمتد
باهاما
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ون مونتاج بليس ،إيست بي ،ستريت،
ناساو ،باهاماس

08/04/2021

Date of

EYGN Limited
: Bahamas
Foreign Company

Applicant Name:

One Montague Place, East Bay
Street, Nassau, Bahamas

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177212
35
35
177212

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

ERNST & YOUNG
من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تقديم النصائح المتعلقة بالشركات وخدمات النصح
واالستشارة وتوفير المعلومات المتعلقة بكل ما سبق ذكره؛ توفير
المعلومات التجارية؛ خدمات إدارة األعمال؛ خدمات تولي
وتسيير شؤون األعمال؛ خدمات تقديم اإلستشارات المتعلقة
بإدارة األعمال؛ خدمات تقديم المساعدة في إدارة األعمال؛
خدمات النصائح المتعلقة بالمعامالت التجارية؛ خدمات نمذجة
األعمال التجارية ؛ خدمات إعادة هيكلة األعمال التجارية؛
المشورة التجارية المتعلقة بإعادة التنظيم المالي؛ خدمات تحديد
معايير األعمال؛ خدمات تقييم األعمال؛ خدمات تحليل وتقييم
المشاريع؛ خدمات تقديم االستشارات المتعلقة بتنظيم األعمال؛
الخدمات االستشارية المتعلقة باستراتيجية العمل والفعالية
التشغيلية؛ خدمات استشارية لنموذج تشغيل األعمال؛
االستشارات فيما يتعلق بسياسة وإجراءات الشركة الداخلية؛
إدارة مشاريع األعمال ا لتجارية؛ خدمات تقديم النصائح المتعلقة
بأعمال الدمج والتملك؛ خدمات الرعاية المستحقة؛ خدمات
العناية ما قبل البيع بما في ذلك تقديم المساعدة في مجال اإلعداد
المالي والضريبة والموارد البشرية والمعلومات التشغيلية؛
خدمات تقييم وإدارة مخاطر األعمال؛ خبراء التقييم وإعداد
التقارير المتعلقة بالمسائل التجارية؛ خدمات تحضير وكتابة
التقارير التجارية؛ خدمات المحاسبة وخدمات مسك الدفاتر
والتدقيق؛ إدارة الحسابات التجاري؛ المحاسبة المحوسبة؛
خدمات التنبؤات االقتصادية؛ إعداد وتحليل الكشوفات المالية
لألعمال؛ خدمات إدارة السجالت المالية؛ تدقيق البيانات المالية؛
خدمات المحاسبة الضريبية؛ خدمات االستشارات الضريبية
وإعداد الضرائب؛ خدمات تقديم النصائح المتعلقة بالضرائب؛
خدمات دعم االمتثال الضريبي؛ خدمات تقديم النصائح المتعلقة
باألداء الضريبي؛ إعداد الضرائب؛ إعداد الوثائق المتعلقة
بالضرائب؛ إدارة سلسلة التوريد والخدمات االستشارية العملية؛
خدمات تسعير وضرائب التحويل وخدمات إدارة سالسل التزويد
الفعالة؛ الخدمات االستشارية المتعلقة بأتمتة الوظائف الضريبية؛

Goods/Services

Business advisory, consultancy and information
;services; provision of business information
business management services; business
;administration; business management consultancy
business management assistance; business
transaction advisory services; business modelling
services; business restructuring services; business
;advice relating to financial re-organisation
business benchmarking services; business
;appraisals; analyses and appraisals of enterprises
business organisation consultancy; advisory
services relating to business strategy and
operational effectiveness; business operating
model advisory services; advisory in relation to
internal company policy and procedures; business
project management; advice relating to business
;mergers and acquisitions; due diligence services
pre-sale diligence services including assisting with
preparation of financial, tax, HR and operational
information; business risk assessment and
management services; expert evaluation and
reports relating to business matters; preparation
and writing of business reports; accountancy, book
keeping and auditing services; business accounts
management; computerised accounting; economic
forecasting; financial statement preparation and
analysis for businesses; financial records
management; auditing of financial statements; tax
accounting services; tax consultation and tax
preparation services; tax advisory services; tax and
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duty consultation services; tax performance
advisory services; tax preparation; preparation of
documents relating to taxation; supply chain
management and operation advisory services;
transfer pricing and tax effective supply chain
management services; advisory services relating to
the automation of tax functions; arranging of
presentations for business, commercial and trade
purposes; provision of industry insights namely
case studies, thought leadership and business
strategy consultation; advisory services relating to
customer engagement, satisfaction and loyalty;
advertising services; promotional services;
advertising services provided via the internet;
providing business information and consultation in
the field of social media; personnel and
recruitment services; personnel management
consultancy; advisory services relating to
employee recruitment and retention; advisory
services relating to inclusiveness and diversity;
advisory services relating to employee satisfaction
and engagement; office functions; computerised
office management; consultancy relating to
business documentation management; opinion
polling; market research; market surveys; market
survey analysis; business and marketing research
services; business surveys relating to financial
services; data processing; compilation of statistics;
systemisation of information into computer
databases; collection and systemisation of business
data; data analytics; business data analysis;
computerised file management; company secretary
services; information, advisory and consultancy
services relating to the aforesaid services;
including all of the aforesaid services provided
electronically or online from a computer database
or the internet.

خدمات ترتيب عروض األعمال ألغراض الدعاية والتجارة؛
 دراسات الحالة وقيادة الفكر: تحديدا،توفير رؤى الصناعة
واستشارات إستراتيجية العمل؛ الخدمات االستشارية المتعلقة
بإشراك العمالء والرضا والوالء؛ خدمات الدعاية واإلعالن؛
خدمات الترويج؛ خدمات اإلعالنات المتوفرة عبر االنترنت؛
تقديم المعلومات واالستشارات التجارية في مجال وسائل
التواصل االجتماعي؛ خدمات األفراد والتوظيف؛ خدمات تقديم
االستشارات حول إدارة الموظفين؛ الخدمات االستشارية المتعلقة
بتعيين الموظفين واالحتفاظ بهم؛ الخدمات االستشارية المتعلقة
بالشمولية والتنوع؛ الخدمات االستشارية المتعلقة برضا
الموظفين ومشاركتهم؛ خدمات الوظائف المكتبية ؛ إدارة
الم كاتب المحوسبة؛ خدمات تقديم االستشارات المتعلقة بإدارة
الوثائق التجارية؛ استطالع اآلراء؛ خدمات بحوث األسواق؛
خدمات مسح واستطالعات األسواق؛ خدمات تحليل مسح
السوق؛ خدمات األبحاث المتعلقة باألعمال والتسويق؛ دراسات
األعمال المتعلقة بالخدمات المالية؛ معالجة البيانات؛ جمع
اإلحصائيات ؛ تنظيم المعلومات في قواعد البيانات الحاسوبية؛
جمع وتنظيم بيانات األعمال؛ تحليالت البيانات؛ خدمات تحليل
البيانات التجارية؛ خدمات إدارة الملفات المحوسبة؛ خدمات
سكرتير الشركة؛ خدمات تقديم المعلومات والنصائح
واالستشارات المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة أعاله؛ بما في
ذلك جميع الخدمات المذكورة أعاله المقدمة إلكترونيًا أو عبر
.اإلنترنت من قاعدة بيانات الكمبيوتر أو اإلنترنت

210

Date of

18/04/2021

Applicant Name:

Nationality

Beijing Dajia Internet
Information Technology Co.,
Ltd.
: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

18/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

بيجينغ داجيا انترنت إنفورميشن تكنولوجي
. ليمتد،.كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

: جنسية الطالب

Room 101D1-7, 1st Floor,
 بيلدينغ،إس تي فلور1 ،7-1دي101 روم
Building 1, No. 6, Shangdi
 هايديان، شانغدي ويست رود،6 . نمبر،1
West Road, Haidian District,
 الصين، بكين،ديستريكت
Beijing, 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
177263
35
35
177263

Goods/Services

Presentation of goods on communication media,
for retail purposes; Providing business information
via a web site; Provision of an online marketplace
for buyers and sellers of goods and services;
Marketing; Sales promotion for others; Broker for
performing artists; Website traffic optimization;
Systemization of information into computer
databases; Accounting; Sponsorship search.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CN
Claim No : 52154514
Claim Date : 2020-12-14

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة؛ توفير
المعلومات التجارية عبر موقع على شبكة اإلنترنت؛ توفير سوق
عبر اإلنترنت لمشتري وبائعي السلع والخدمات؛ التسويق؛
ترويج المبيعات لصالح الغير؛ وسيط لفناني األداء؛ تحسين
اإلقبال على الموقع على شبكة االنترنيت؛ تنظيم المعلومات في
.قواعد بيانات الكمبيوتر؛ المحاسبة؛ خدمات البحث عن الرعاية
______________________________________
CN : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
52154514 : رقم االدعاء
14-12-2020 : تاريخ االدعاء
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Date of

25/04/2021

Applicant Name:

Chameleon Holding Ltd
: United Arab Emirates
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

25/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

كاميليون هولدينج ليمتد
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

P.O. Box: DD-15-134-004 ،007 - 004-134-15- دي دي.ب.ص
007, Level 15, Wework Hub71,
, برج الختم،71  ويورك هب،15 طابق
Al Khatem Tower, Abu Dhabi
 جزيرة،مربعة سوق أبوظبي العالمي
Global Market Square, Al
 االمارات العربية المتحدة، أبوظبي،الماري
Maryah Island, Abu Dhabi,
United Arab Emirates
Abu -Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.ابو غزالة للملكية الفكرية ص
Property TMP A gents
- عمان11192
P.O.Box921100- 11192 amman
Class
الصنف
177323
35
35
177323

Goods/Services

The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods (excluding the transport
thereof), enabling customers to conveniently view
and purchase those goods namely electronic
cigarettes, vaping products, e-liquids and all
related requisites, such services may be provided
by retail stores, wholesale outlets, through mail
order catalogues or by means of electronic media,
for example, through web sites or television
shopping programmes; presentation of goods on
communication media, for retail purposes;
advertising.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الجمع بين مجموعة متنوعة من السلع (باستثناء نقلها) لصالح
اآلخرين مما يمكن العمالء من عرض وشراء تلك السلع بسهولة
وبالتحديد السجائر اإللكترونية ومنتجات التدخين اإللكتروني
والسوائل اإللكترونية وجميع المتطلبات ذات الصلة وقد يتم
توفير هذه الخدمات من خالل متاجر البيع بالتجزئة أو منافذ البيع
بالجملة أو من خالل كتالوجات طلبات البريد أو عن طريق
الوسائط اإللكترونية على سبيل المثال من خالل مواقع الويب أو
 عرض البضائع على وسائط،برامج التسوق التلفزيونية
. الدعاية واالعالن،االتصال ألغراض البيع بالتجزئة

212

تاريخ ايداع الطلب :

02/05/2021

اسم طالب التسجيل:

الديوان االميري
قطر
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

شارع الكورنيش ،ص.ب  923الدوحة قطر

02/05/2021

Applicant Name:

Diwan Emiri
: Qatar

Foreign Company
Al Corniche Street, P.O. Box
923 Doha Qatar

Abu- Ghazaleh & Co. Ammanأبو غزالة للملكية الفكرية - Amman
11192 P.O.Box 921100
11192ص.ب  921100عمان 11192
Amman 11192 , Jordan
االردن
Class
الصنف
177309
35
35
177309

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الخدمات المتعلقة بمحالت البيع بالجملة والتجزئة للهدايا.

Date of

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Services related to wholesale and retail shops for
gifts.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

04/05/2021

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
(CH)
P.O.Box65100901- 11192

177346

Class

35

04/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

باتيك فيليب اس ايه جنيف

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية
 سويسرا، جنيف1204 - 41 ،رو دو رون
أبو غزالة للملكية الفكرية
 مبنى مجموعة11192 -65100901ب.ص
، شارع مكة،104 طالل أبوغزالة بناية رقم
 االردن11192  عمان921100  ب.ص
الصنف
35
177346

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

WATCH ART
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.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات البيع بالتجزئة أو البيع بالجملة لسلع البصريات ومعدات قياس
الوقت وأدوات قياس الزمن وأجزاء وتجهيزات ألدوات قياس الوقت
والساعات والمجوهرات واألحجار الكريمة وحلقات المفاتيح والعلب
]وال صناديق وأزرار األكمام ودبابيس طية صدر السترة [المجوهرات
ومشابك ربطة العنق ودبابيس ربطة العنق والميداليات واألعمال
الفنية والمواد المطبوعة والمنشورات المطبوعة والقرطاسية وأدوات
الكتابة ومواد الفنانين وحامالت النقود والنقوش والحقائب وصناديق
السفر واألمتعة واألغطية والمصنوعات الجلدية والمظالت
والشمسيات وعصي المشي (عكازات) والمالبس ولباس القدم
 خدمات االستيراد والتصدير لسلع البصريات،وأغطية الرأس
ومعدات قياس الوقت وأدوات قياس الزمن وأجزاء وتجهيزات
ألدوات قياس الوقت والساعات والمجوهرات واألحجار الكريمة
وحلقات ال مفاتيح والعلب والصناديق وأزرار األكمام ودبابيس طية
صدر السترة [المجوهرات] ومشابك ربطة العنق ودبابيس ربطة
العنق والميداليات واألعمال الفنية والمواد المطبوعة والمنشورات
المطبوعة والقرطاسية وأدوات الكتابة ومواد الفنانين وحامالت النقود
والنقوش والحقائب وصناديق السفر واألمتعة واألغطية
والمصنوعات الجلدية والمظالت والشمسيات وعصي المشي
 عرض السلع،(عكازات) والمالبس ولباس القدم وأغطية الرأس
 عرض البضائع على وسائط االتصال ألغراض البيع،والخدمات
 تنظيم الفعاليات والمعارض والمعارض التجارية،بالتجزئة
 تنظيم وإقامة،والعروض لألغراض التجارية والترويجية واإلعالنية
 تنظيم وإقامة المعارض،المعارض الفنية ألغراض تجارية أو دعائية
 الترويج للسلع والخدمات من،الثقافية ألغراض تجارية أو دعائية
، تنظيم الترويج لفعاليات جمع التبرعات الخيرية،خالل الرعاية
 الترويج، الترويج للحفالت الموسيقية،ترويج األنشطة الفنية والثقافية
ألعمال اآلخرين عن طريق توفير محافظ على اإلنترنت عبر موقع
 الخدمات اإلعالنية، الترويج لسلع وخدمات اآلخرين،إلكتروني
 عروض،المتعلقة ببيع سلع ادوات قياس الوقت وسلع المجوهرات
.المبيعات

214

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

30/05/2021

اسم طالب التسجيل:

دبليو بي بي لوكسمبورغ غاما اس ايه ار ال

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

امريكا

30/05/2021

Date of

WPP Luxembourg Gamma
Sarl
: United States

Applicant Name:

124, Boulevard de la Pétrusse,
 ,124بوليفارد دي ال بيتروسه ,ل2330-
L - 2330 Luxembourg
لوكسمبورغ لوكسمبورغ
Luxembourg
SABA & CO
سابا وشركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 56 11184 -840553شارع االمير
PROPERTY P.O.Box840553شاكر بن زيد ,الشميساني االردن
11184 56, PRINCE SHAKER
BIN ZAID ST.,SHEMISSANI
Class
الصنف
177199
35
35
177199

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

WUNDERMAN THOMPSON
من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات الترويج؛ خدمات التسويق؛ الخدمات
اإلعالنية؛ خدمات العالقات العا ّمة؛ خدمات البحوث واالستشارات اإلعالمية؛
خدمات الشراء اإلعالمية؛ خدمات التخطيط ،والشراء والتفاوض على
المساحات واألوقات اإلعالنية واإلعالمية؛ خدمات األعمال التجارية وإدارة
األعمال التجارية؛ خدمات استراتيجية وسائل التواصل االجتماعي؛ بحوث
األعمال التجارية والتخطيط االستراتيجي وخدمات النصائح واالستشارات
لآلخرين في مجال اإلعالن وخدمات التسويق واالتصاالت ووسائل التواصل
االجتماعي والترويج والعالقات العامة؛ خدمات إنشاء عالمة تجارية
وخدمات تحديد المواقع واالستراتيجية؛ خدمات االستشارات فيما يتعلق
باستراتيجيات العالمات وإدارة العالمات وإدارة عالقات الزبائن والتسويق
واستهداف الزبائن؛ خدمات إنتاج المواد اإلعالنية والدعايات التجارية؛ إقامة
الحمالت االعالنية؛ خدمات الترويج للمبيعات ،تحديدا :الترويج لسلع
وخدمات الصناعات المختلفة من خالل توزيع المواد الترويجية وتقديم
المشورة بشأن ترويج المبيعات؛ خدمات إدارة عالقات الزبائن؛ خدمات
تجميع اإلعالنات لالستخدام كصفحات انترنت على شبكة حاسوبية عالمية؛
تقديم خدمات وس ائل اإلعالم في مجال الدعاية والتسويق الموجه ،تحديدا:
خدمات التخطيط وشراء الوقت والمساحات اإلعالمية لإلعالن التسويقي
المباشر؛ خدمات اإلعالن والتسويق الرقمي وعبر اإلنترنت؛ خدمات التسويق
التفاعلي؛ خدمات اإلعالن والتسويق المتوفر عبر طرق غير مباشرة
التصاالت التسويق ،تحديدا:ووسائل التواصل االجتماعي والتسويق بالتحقق
والتسويق عبر االنترنت والتسويق عبر الهواتف النقالة والمدونات وأشكال
أخرى من القنوات غير الفعالة والقابلة للمشاركة أو قنوات المشاركة سريعة
االنتشار؛ الترويج للسلع والخدمات من خالل الرعاية؛ خدمات تنظيم
ا لحمالت الترويجية والخدمات االستشارية ذات الصلة؛ تسويق الحدث؛
الترويج لسحوبات الجوائز والمسابقات وحوافز العمالء؛ تنظيم المعارض
والمعارض التجارية لألغراض التجارية واالعالنية؛ خدمات بحوث األسواق
وتحليل األسواق؛ خدمات تحليل بيانات األعمال؛ خدمات استطالع الرأي؛
تحليل ودراسة المعلومات التي تم جمعها حول آراء المستهلكين وسلوكهم من
خالل أبحاث السوق والدراسات اإلعالنية؛ دراسات التسويق؛ خدمات تحليل
التوجهات؛ خدمات التحليل وجمع البيانات اإلحصائية ؛ معالجة البيانات؛
تجزئة وحفظ بيانات السوق؛ تجميع المعلومات في قواعد البيانات؛ إدارة
قواعد البيانات؛ خدمات تقديم المعلومات وخدمات تقديم النصائح والخدمات
المتعلقة بما سبق؛ توفير الخدمات المذكورة أعاله عبر اإلنترنت من قاعدة
بيانات حاسوب أو شبكة حاسوب عالمية.

Goods/Services

Advertising services; promotional services; marketing
services; publicity services; public relations services; media
;research and consultation services; media buying services
planning, buying and negotiating advertising and media
;space and time; business and business management services
social media strategy services; business research, strategic
planning, advisory and consultation services for others in the
field of advertising, marketing, communications, social
media, promotions and public relations; brand creation,
positioning and strategy services; consultancy services in
relation to brand strategies, brand management, customer
;relationship management, marketing and consumer targeting
production of advertising matter and commercials; creation
of advertising campaigns; sales promotion services, namely,
promoting the goods and services of various industries
through the distribution of promotional materials and by
rendering sales promotion advice; customer relationship
management services; compilation of advertisements for use
as web pages on a global computer network; providing
media services in the field of one-to-one advertising and
marketing, namely, the planning and purchase of media time
and space for direct marketing advertising; digital and online
advertising and marketing services; interactive marketing
services; advertising and marketing services provided by
means of indirect methods of marketing communications,
namely, social media, inquiry marketing, internet marketing,
mobile marketing, blogging and other forms of passive,
shareable, or viral communications channels; promotion of
goods and services through sponsorship; organization of
;promotional campaigns and related consultancy services
event marketing; promotion of prize draws, competitions and
customer incentives; organisation and exhibitions and trade
fairs for commercial and advertising purposes; market
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research and market analysis; business data analysis
services; opinion polling services; analysis and study of
information collected on consumer opinions and behaviour
through market research and advertising studies; marketing
studies; trend analysis services; statistical analysis and
compilation; data processing; segmentation and profiling of
market data; compiling of information into databases;
management of databases; provision of information, advice
and consultancy relating to the aforesaid; provision of the
aforesaid services online from a computer database or a
global computer network.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

31/05/2021

اسم طالب التسجيل:

العقاب لالستشارات واالستثمار

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

31/05/2021

Date of

& Alokab consultant
investment
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

اربد  -ش عمر المختار (الثالثين ) مجمع
الروسان التجاري ط3

irbid - althalthen street

 11181 -1112اربد  -ش عمر المختار
(الثالثين ) مجمع الروسان التجاري ط3

1112- 11181 irbid - althalthen
street

177131

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات توفير األسواق إلكترونيا عبر اإلنترنت لمشترين وباعة
السلع والخدمات  ,المساعدة في إدارة األعمال  ,تقديم
االستشارات عن ادارة و تنظيم االعمال  ,خدمات تنظيم
المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب  ,خدمات الوساﻃة
التجارية المتعلقة بربط المستثمرين المحتملين الخاصين
بالمشاريع التي تحتاج إلى سيولة  ,خدمات توﻇيف الموﻇفين ,
خدمات تجميع المعلومات في قواعد بيانية حاسوبية  ,إستشارات
تنظيم األعمال  ,خدمات االستعانة بمصادر خارجية )المساعدة
في األعمال(  ,خدمات تقديم االستشارات حول إدارة الموﻇفين ,
التفاوض وإتمام المعامالت التجارية لآلخرين  ,خدمات تحليل
أسعار التكلفة  ,خدمات توفير معلومات االتصال المتعلقة
بالتجارة والشركات  ,خدمات تحقيقات األعمال  ,خدمات تجميع
اإلحصاﺀات  ,خدمات إدارة مشاريع األعمال التجارية للمشاريع
اإلنشائية  ,خدمات تقديم اإلستشارات المتعلقة بإدارة األعمال ,
بحوث األعمال التجارية  ,أبحاث التسويق  ,خدمات االقتناﺀ
لآلخرين شراﺀ البضائع والخدمات لألعمال األخرى  ,خدمات
إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج للمبيعات  ,تحسين
محركات البحث للترويج للمبيعات  ,تقييم األعمال  ,تحديث
واالحتفاظ بالمعلومات في السجالت  ,تحديث واإلبقاﺀ على
البيانات في قواعد بيانات الحاسوب  ,خدمات خبراﺀ كفاﺀة
األعمال التجارية  ,جمع فهارس المعلومات للغايات التجارية أو
اإلعالنية  ,خدمات تحسين حجم البيانات المرسلة والمستلمة من
زائري المواقع اإللكترونية  ,اإلدارة اإلشرافية الخارجية
للشركات  ,خدمات تنظيم المعارض للغايات التجارية أو
اإلعالنية  ,االستشارات المتعلقة باستراتيجيات اتصاالت الدعاية
واإلعالن  ,التفاوض بشأن العقود التجارية لآلخرين  ,خدمات

35

35

Class

177131

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

provision of an on-line marketplace for buyers and
sellers of goods and services , business
management assistance , business management
and organization consultancy , systemization of
information into computer databases , business
intermediary services relating to the matching of
potential private investors with entrepreneurs
needing funding , personnel recruitment ,
compilation of information into computer
databases , business organization consultancy ,
outsourcing services business assistance ,
personnel management consultancy , negotiation
and conclusion of commercial transactions for
third parties , cost price analysis , provision of
commercial and business contact information ,
business investigations , compilation of statistics ,
business project management services for
construction projects , business management
consultancy , business research , marketing
research , procurement services for others
purchasing goods and services for other businesses
, modelling for advertising or sales promotion ,
search engine optimization for sales promotion ,
business appraisals , updating and maintenance of
information in registries , updating and
maintenance of data in computer databases ,
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business efficiency expert services , compiling
indexes of information for commercial or
advertising purposes , web site traffic optimization
, outsourced administrative management for
companies , organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes , consultancy
regarding advertising communications strategy ,
negotiation of business contracts for others ,
business information , consultancy regarding
public relations communications strategy ,
commercial or industrial management assistance ,
psychological testing for the selection of personnel
, marketing , commercial intermediation services ,
on-line advertising on a computer network ,
economic forecasting , commercial information
and advice for consumers consumer advice shop ,
opinion polling , professional business consultancy
, sales promotion for others , business management
for freelance service providers , data search in
computer files for others , systemization of
information into computer databases ,
computerized file management , providing
business information via a web site , business
information , pay per click advertising ,
administration of consumer loyalty programs ,
public relations , advisory services for business
management , business management of
reimbursement programs for others , price
comparison services , market studies ,

 االستشارات المتعلقة باستراتيجيات, توفير المعلومات التجارية
 المساعدة في إدارة األعمال التجارية, اتصاالت العالقات العامّة
,  التسويق,  االختبارات النفسية الختيار الموﻇفين, أو الصناعية
 خدمات الدعاية واإلعالن على, خدمات الوساﻃة التجارية
,  خدمات التنبؤات االقتصادية, اإلنت رنت عبر شبكات الحاسوب
تقديم المعلومات والنصائح التجارية للمستهلكين )متاجر تقديم
 خدمات االستشارات,  استطالع اآلراﺀ, (النصائح للمستهلكين
,  خدمات ترويج المبيعات لآلخرين, المهنية المتعلقة باألعمال
 البحث عن, خدمات إدارة األعمال لمزودي الخدمة المستقلين
 خدمات تنظيم, المعلومات في ملفات الحاسوب لآلخرين
 خدمات إدارة الملفات, المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب
,  توفير المعلومات التجارية عبر المواقع اإللكترونية, المحوسبة
 الخدمات اإلعالنية التي يتم, خدمات توفير المعلومات التجارية
من خاللها الدفع لمالك الموقع اإللكتروني اإلعالني عند الضغط
 خدمات العالقات,  إدارة برامج والﺀ المستهلكين, على اإلعالن
 إدارة األعمال,  خدمات تقديم النصائح إلدارة األعمال, العامة
 خدمات,  خدمات مقارنة األسعار, لبرامج التعويضات لآلخرين
دراسات األسواق
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Date of

09/06/2021

Applicant Name:

Mex Group Worldwide
limited
: United Arab Emirates
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

dubai

09/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

ميكس جروب وورلدوايد ليمتد

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية
 دبي- االمارات

941238- 11194 amman - wadi
 وادي صقرة-  عمان11194 - 941238
saqra -building num 238 c floor
4  ج الطابق238 عمارة رقم
4
Class
الصنف
177105
35
35
177105

Goods/Services

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Business management; Business administration;
Office functions; Acquisition of commercial
information; Compilation and input of information
into computer databases; Compilation of computer
databases; Business appraisals; Assistance,
advisory services and consultancy with regard to
business analysis; Business investigations;
Business information services; Competitive
intelligence services; Cost price analysis; Market
analysis and research services; Price comparison
services; negotiation and conclusion of
commercial transactions for third parties; business
intermediary services relating to the matching of
potential private investors with entrepreneurs
needing funding.

 وظائف المكتب ؛ الحصول على:ادارة اعمال؛ إدارة أعمال
المعلومات التجارية ؛ تجميع وإدخال المعلومات في قواعد
 تقييمات,بيانات الكمبيوثر ؛ تجميع قواعد البيانات الحاسوبية
األعمال المساعدة والخدمات االستشارية واالستشارات فيما
يتعلق بتحليل األعمال ؛ تحقيقات تجارية خدمات المعلومات
التجارية ؛ أجهزة استخبارات تنافسية ؛ تحليل سعر التكلفة تحليل
 التفاوض.السوق وخدمات البحث ؛ خدمات مقارنة األسعار
 خدمات الوساطة: وإبرام المعامالت التجارية ألطراف ثالثة
التجارية المتعلقة بمطابقة المستثمرين المحتملين من القطاع
.الخاص مع رواد األعمال الذين يحتاجون إلى التمويل

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

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
باستعمال (الكلمات العامة والوصفية )بمعزل عن العالمة
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Date of

09/06/2021

Applicant Name:

Mex Group Worldwide
limited
: United Arab Emirates
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

09/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

ميكس جروب وورلدوايد ليمتد

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية
 دبي، االمارات

dubai
941238- 11194 city/street
:Amman/wadi saqra-Building
Num 238c, Floor(4)
Class
177108
35

Goods/Services

/الشارع عمان/ المدينة11194 - 941238
)4(الطابق/ج238  عمارةرقم-وادي صقرة
35

الصنف

177108

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Business management; Business administration;
Office functions; Acquisition of commercial
information; Compilation and input of information
into computer databases; Compilation of computer
databases; Business appraisals; Assistance,
advisory services and consultancy with regard to
business analysis; Business investigations;
Business information services; Competitive
intelligence services; Cost price analysis; Market
analysis and research services; Price comparison
services; negotiation and conclusion of
commercial transactions for third parties; business
intermediary services relating to the matching of
potential private investors with entrepreneurs
needing funding.

 وظائف المكتب ؛ الحصول على:ادارة اعمال؛ إدارة اعمال
المعلومات التجارية ؛ تجميع وإدخال المعلومات في قواعد
 تقييمات.بيانات الكمبيوتر ؛ تجميع قواعد البيانات الحاسوبية
األعمال المساعدة والخدمات االستشارية واالستشارات فيما
يتعلق بتحليل االعمال ؛ تحقيقات تجارية خدمات المعلومات
التجارية ؛ أجهزة استخبارات تنافسية ؛ تحليل سعر التكلفة تحليل
 التفاوض.السوق وخدمات البحث ؛ خدمات مقارنة األسعار
وإبرام المعامالت التجارية ألطراف ثالئة ؛ خدمات الوساطة
التجارية المتعلقة بمطابقة المستثمرين المحتملين من القطاع
الخاص مع رواد االعمال الدين يحتاجون إلى التمويل

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

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

20/06/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة جيك اس.ايه
اسبانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

20/06/2021

Applicant Name:

Jake s.a
: Spain

Foreign Company

كاريتيرا دي مدريد كيه ام 30500381
مولينا دي سيغورا مورسيا اسبانيا
شركة العالمة الثالثية لالستشارات ( تراي
مارك) ص.ب 11118 -7780عمان،
االردن
الصنف
35
177195

Date of

carreter de madrid km
38130500 molina de sergura
murcia spain
TRI MARK CONSULTING
P.O.Box7780- 11118 Amman,
Jordan
Class
177195
35

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

JAKE
من اجل البضائع/الخدمات التالية

االستيراد والتصدير للحلويات السكرية ,علكة ,حلوى ,الحلويات

Goods/Services

import -export of sweetmeats (candy),chewing
gum,candy and confectuionery
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تاريخ ايداع الطلب :

20/06/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة جيك اس.ايه
اسبانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Jake s.a
: Spain

Foreign Company

كاريتيرا دي مدريد كيه ام 30500381
مولينا دي سيغورا مورسيا اسبانيا

carreter de madrid km
38130500 molina de sergura
murcia spain
TRI MARK CONSULTING
7780- 11118 Amman, Jordan

شركة العالمة الثالثية لالستشارات ( تراي
مارك)  11118 -7780عمان ،االردن
177192

20/06/2021

الصنف

35

35

Class

Date of

177192

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

JELLYMANIA
من اجل البضائع/الخدمات التالية

االستيراد والتصدير للحلويات السكرية ,علكة ,حلوى ,الحلويات

Goods/Services

import -export of sweetmeats (candy),chewing
gum,candy and confectuionery
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

07/07/2021

اسم طالب التسجيل:

تشامبيون اكس يو اس ايه انك
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

07/07/2021

Date of

championx usa inc
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

 11177اس ستاديوم دي ار شوجر الند
تكساس الواليات المتحدة االمريكية 77478

11177 s stadium dr sugar land
texas united states 77478

المحامي يوسف وليد الحاج حسن والمحامية
سوزان فريد طه  11193 -93093عمان

93093- 11193 amman

177256

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

استشارات االعمال في مجال النفط والغاز
_______________________________________
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 90/455610 :
تاريخ االدعاء 08-01-2021 :

35

35

Class

177256

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

business consulting in the field of oil and gas
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90/455610
Claim Date : 2021-01-08
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

23/08/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة المشاريع التجارية المتكاملة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م
عمان -ام السماق الشماق الشمالي بناية رقم
17

177173

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تجارية » تجارة عامة »,خدمات التسويق الكترونيه عبر
االئنترنت » تجارة حطب المواقد ،وكاالت تجاربة وتسودقية
تجارة المواد الغذائية والتمودنية واالستهالكية والمنزلية
والشخصية والفحم بالجملة والتجزئة

Integerated commercial
enterprises
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

Amman-Um Summaq
AlShamali -#17

 922712 -11192عمان -ام السماق
الشماق الشمالي بناية رقم 17
الصنف

23/08/2021

Date of

11192- 922712 Amman-Um
Summaq AlShamali -#17
35

35

Class

177173

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Commercial services, General Trading, Online
marketing services, Firewood trade, Commercial
agencies and marketing, Wholesale and retail trade
in foodstuffs, catering, household and personal,
and charcoal.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

27/09/2021

اسم طالب التسجيل:

ايه ان دي اس للتجارة ش م ح االردن

ANDS Trading FZCO Jordan
LLC
: Jordan
Limited Liability Company

 11195 -17514عمان /ش الوكاالت

17514- 11195 amman /wakalat
str

 11195 - 17514عمان /ش الوكاالت

17514- 11195 amman /wakalat
str

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

177225

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تسويق عبر االنترنت,خدمات البيع بالجمله عبر
االنترنت,خدمات البيع بالتجزئه عبر االنترنت,خدمات الطلبات
عبر االنترت,واالعالنات التسويقيه عبر االنترنت على شبكات
اتصاالت الكمبيوتر,خدمات البيع بالتجزنه عبر االنترنت فيما
يتعلق بالدخان والسجائر االلكترونيه والتبغ المعالج بالتسخين
واكسسواراتها,متجر بيع بالتجزئه عبر االنترنت لخدمات التي
تميز السجائر والسجائر االلكترونيه والتبغ المعالج بالتسخين
والقهوة,وكاالت االستيراد والتصدير

35

35

Class

27/09/2021

Date of
Applicant Name:

177225

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Online marketing, online wholesale
services,online retail services, online ordering
services, online marketing services, online
advertising on computer communications
networks, online retail sales services relating to
tobacco, electronic cigarettes ,heated tobacco and
accessories and iline retail services relating to
tobacco, and coffee, import and export agenesis

225

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

30/09/2021

اسم طالب التسجيل:

سعد ممدوح عبد الكريم الداود

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية
 11953 -420عمان  -طبربور

177232

من اجل البضائع/الخدمات التالية

التسويق العقاري

saed mamdouh abed al
kareem al daoud
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

420- 11953 amman - tabrbour

 11953 -420عمان  -طبربور
الصنف

30/09/2021

Date of

420- 11953 amman - tabrbour
35

35

Class

177232

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

real estate marketing
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

17/10/2021

Applicant Name:

Instashop DMCC
: United Arab Emirates
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Class

35

Goods/Services

: تاريخ ايداع الطلب

س.م.د.إنستاشوب م
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 ابراج، سويس تاور،1201 مكتب رقم
 االمارات العربية،  دبي،بحيرات جميرا
.المتحدة
 ش بكين-  عمان11184 - 841310

Office No. 1201, Swiss Tower,
Jumeirah Lake Towers, Dubai,
UAE.
841310- 11184 amman bakeen street
177280

17/10/2021

35

الصنف

177280

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Advertising; Advertising matter (Dissemination of
- ); Advertising Space (Rental of- ); (Presentation
of goods on- ) for retail purposes; Compilation of
information into computer database; Computer
database (Compilation of information into- );
Computer database (Systemization of information
into- ); Demonstration of goods; Exhibitions
(Organization of - ) for commercial or advertising
purposes; Marketing; Online advertising on a
computer network; Sales promotion for others;
Systemization of information into computer
databases; Telemarketing services; Television
advertising.

دعاية وإعالن؛ نشر مواد الدعاية واإلعالن؛ تأجير المساحات
اإلعالنية؛ عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها
بالتجزئة؛ تجميع المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر؛ تجميع
المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر؛ تنظيم المعلومات في
قواعد بيانات الكمبيوتر؛ عرض السلع؛ تنظيم المعارض لغايات
تجارية أو دعائية؛ استشارات إدارة شؤون الموظفين؛ التسويق؛
اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر؛ ترويج
المبيعات (لآلخرين )؛ تنظيم المعلومات في قواعد بيانات
الكمبيوتر؛ خدمات التسويق عبر الهاتف؛ الدعاية واإلعالن عبر
.التلفزيون

________________________________________
Disclaimer : : The registration of this mark does
not give owners the right to use word (Shops you
love ,delivered better)if used separately from the
mark

_______________________________________
 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق:: التنازل
)Shops you love ,delivered better( باستعمال الكلمة
بمعزل عن العالمه
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

03/11/2021

اسم طالب التسجيل:

عبد الرحمن موسى محمد ابو معيلش

abed al rahman mousa abu
mailsh
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

الزرقاء  -الزرقاء الجديدة  -ش 26

zarqa - new zarqa - 26 str

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية

 11953 -440الزرقاء  -الزرقاء الجديدة -
ش 26
177229

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تجارة االدوات المنزليه والهدايا وااللعاب,تجارة الورق
الصحي,تجارة النثريات,تجارة مواد التعبئة والتنظيف تجارة
المنظفات.تجارة المطهرات والمعقمات .

03/11/2021

Date of
Applicant Name:

 440- 11953 zarqa - new zarqa26 str
35

35

Class

177229

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Housewares, gifts and toys trade, sanitary paper
trade, petty cash trade, packaging and cleaning
materials trade Detergents trade, disinfectants and
sterilizers trade
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

14/11/2021

Applicant Name:

muhammad saeed abdul
rahman abdullah
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Class

35

Goods/Services

veterinary sanitary preparations medical supplies;
wholesale services for pharmaceutical;
Pharmaceutical wholesale services; wholesale
services for pharmaceutical, veterinary and
sanitary preparations and medical supplies; retail
services for pharmaceutical, veterinary and
sanitary preparations and medical es; retail or
wholesale services for pharmaceutical
preparations; retail or wholesale services for
pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations and medical supplies; Y advertising
relating to pharmaceutical products and in-vivo
imaging products; providing marketing leads for
the pharmaceutical industry; advertising services
relating to pharmaceuticals

: تاريخ ايداع الطلب

محمد سعيد عبد الرحمن عبد هللا

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
-  ش الشريف الرضي-  الشميساني- عمان
304  مكتب3 ط- مجمع الفارس للمكاتب

amman - shmeisani - sharif alradhi - str - al - fares office
complex - third floor - office
304
925040- 11190 Amman
177344

14/11/2021

35

الصنف

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

 عمان11190 - 925040

عنوان التبليغ

177344

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 خدمات البيع،مستلزمات طبية مستحضرات صحية بيطرية
 خدمات البيع، خدمات بيع األدوية بالجملة،بالجملة لألدوية
بالجملة للمستحضرات الصيدالنية والبيطرية والصحية
 خدمات البيع بالتجزئة للمستحضرات،والمستلزمات الطبية
 خدمات،الصيدالنية والبيطرية والصحية والمستلزمات الطبية
،البيع بالتجزئة أو البيع بالجملة للمستحضرات الصيدالنية
خدمات البيع بالتجزئة أو بالجملة للمستحضرات الصيدالنية
 الدعاية المتعلقة،والبيطرية والصحية واإلمدادات الطبية
،بالمنتجات الصيدالنية ومنتجات التصوير داخل الجسم الحي
توفير خيوط تسويقية لصناعة األدوية الخدمات اإلعالنية
المتعلقة بالمستحضرات الصيدالنية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

29/07/2020

Applicant Name:

Stripe, Inc.
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

29/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

. انك،سترايب
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

510 Townsend Street, San
، سان فرانسيسكو، تاونسيند ستريت510
Francisco, California 94103,
 امريكا،94103 كاليفورنيا
United States of America
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177159
36
36
177159

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

GPTN
Goods/Services

financial services, namely, providing for the
acceptance, management, and payout of funds via
a computer network; financial services, namely,
providing for the exchange of currency via a
computer network; financial services, namely,
providing electronic transfer of funds via a
computer network.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 88780865
Claim Date : 2020-01-31

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 توفير خدمات قبول وإدارة ودفع: تحديدا،الخدمات المالية
 توفير: تحديدا،األموال عبر شبكة الحاسوب؛ الخدمات المالية
،خدمات صرف العمالت عبر شبكة الحاسوب؛ الخدمات المالية
 توفير خدمات تحويل األموال إلكترونيا عبر شبكة:تحديدا
الحاسوب
_______________________________________ا
US : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
88780865 : رقم االدعاء
31-01-2020 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

22/12/2020

Applicant Name:

Schweizerische
Eidgenossenschaft
: Switzerland
GOVERNMENT BODY

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Class

36

: تاريخ ايداع الطلب

شوايتزريشى إيدجنوسنشافت (اإلتحاد
)السويسري
سويسرا
هيئة حكومية

:اسم طالب التسجيل

ممثلة من قبل وزارة الخارجية االتحادية إي
دي إيه برنامج المياه العالمي شارع
 برن سويسرا3003 130 فرايبورغ

vertreten durch
Eidgen?ssisches Departement
für ausw?rtige Angelegenheiten
EDA Globalprogramm Wasser
Freiburgstrasse 130 3003 Bern
Switzerland
AlYafi for Intellectual Property
P.O.Box11195- 17039 Amman
177112

22/12/2020

- 11195ب.الفكرية ص

36

الصنف

اليافي للملكية
عمان17039
177112

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

BLUE PEACE
Goods/Services

accident insurance underwriting; actuarial services; rental of apartments;
bail-bonding; banking; brokerage; business liquidation services,
financial; capital investment; charitable fund raising; cheque verification
/ check verification; clearing, financial / clearing-houses, financial;
credit bureau services; issuance of credit cards; crowdfunding; debt
advisory services; debt collection agency services; deposits of valuables;
e-wallet payment services; electronic funds transfer; electronic transfer
of virtual currencies; exchanging money; financial analysis; financial
consultancy; financial customs brokerage services; financial evaluation
[insurance, banking, real estate]; financial evaluation of development
costs relating to the oil, gas and mining industries; financial exchange of
virtual currency; financial management; financial management of
reimbursement payments for others; financial research; financial
sponsorship; providing financial information; providing financial
information via a web site; financing services; fiscal valuation; health
insurance underwriting; hire-purchase financing / lease-purchase
financing; instalment loans; insurance brokerage; insurance consultancy;
insurance underwriting; providing insurance information; investment of
funds; life insurance; insurance underwriting; loans [financing];
mortgage banking; mutual funds; online banking; pawn brokerage;
processing of credit card payments; processing of debit card payments;
provident fund services; real estate affairs; real estate agency services;
real estate brokerage; real estate management; rental of real estate; rent
collection; repair costs evaluation [financial appraisal]; retirement
payment services; safe deposit services; savings bank services; securities
brokerage; stock brokerage services; stock exchange quotations; stocks
and bonds brokerage; Fiduciary services, namely Fiduciary
Representative Services.”
________________________________________Priority claim: Claim
Country : CH
Claim No : 09882/2020
Claim Date : 2020-07-15

الخدمات التالية/من اجل البضائع

إبرام سندات التأمين ضد الحوادث؛ خدمات التأمين؛ تأجير الشقق؛ سندات
الكفالة؛ األعمال المصرفية؛ السمسرة؛ خدمات تصفية األعمال المالية؛ إستثمار
رؤوس األموال؛ جمع التبرعات الخيرية؛ التحقق من الشيكات؛ المقاصة المالية
 غرف المقاصة المالية؛ مكاتب االئتمان؛ إصدار بطاقات االئتمان؛ التمويل/
الجماعي؛ خدمات استشارية بشأن الديون؛ وكاالت تحصيل الديون؛ حفظ
األشياء الثمينة كوديعة؛ خدمات التسديد عبر المحفظة اإللكترونية؛ تحويل
األموال إلكترونياً؛ التحويل اإللكتروني للعمالت االفتراضية؛ الصرافة؛ التحليل
المالي؛ اإلستشارات المالية؛ سمسرة التخليص الجمركي؛ التقييم المالي [التأمين
واألعمال المصرفية والعقارات]؛ التقييم المالي لتكاليف التطوير المتعلقة
 الغاز والتعدين؛ التبادل المالي للعملة االفتراضية؛ اإلدارة،بصناعات النفط
المالية؛ إدارة مالية لمدفوعات السداد للغير؛ ابحاث مالية؛ الكفاالت المالية؛
المعلومات المالية؛ توفير معلومات مالية عن طريق مواقع اإلنترنت؛ الخدمات
التمويلية؛ تقدير الضرائب؛ ضمان سندات التأمين الصحي؛ تمويل البيع
 تمويل الشراء واإليجار؛ القروض المقسطة؛ سمسرة التأمين؛/ بالتقسيط
إستشارات التأمين؛ التأمين؛ معلومات التأمين؛ استثمار أموال؛ التأمين على
الحياة؛ القروض المالية؛ األعمال المصرفية الخاصة بالرهانات؛ التمويل
التبادلي؛ الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت؛ اإلقراض مقابل رهن؛ خدمات
بطاقات االئتمان؛ خدمات بطاقات الدين؛ خدمات صندوق اإلدخار؛ الشؤون
العقارية؛ وكاالت العقارات؛ سمسرة العقارات؛ إدارة العقارات؛ تأجير
العقارات؛ تحصيل اإليجارات؛ تقييم تكاليف التصليح [تقييم مالي]؛ خدمات دفع
رواتب التقاعد؛ خدمات حفظ الودائع؛ بنوك التوفير؛ سمسرة بورصة األوراق
المالية والسندات؛ خدمات سمسرة األوراق المالية؛ أسعار البورصة؛ سمسرة
 خدمات الممثل،بورصة األوراق المالية والسندات؛ خدمات ائتمانية بما في ذلك
االئتماني

_______________________________________
CH : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
09882/2020 : رقم االدعاء
15-07-2020 : تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

12/04/2021

اسم طالب التسجيل:

اكيوانديكس ليميتد
موريشيوس
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

12/04/2021

Date of

Accuindex Limited
: Mauritius
Foreign Company

Applicant Name:

Credential International
كريديتنشال انترناشيونال مانجمنت ال تي
دي ،ذا كاتاليست ،سيليكون افنيو 40 ،سايبر Management Ltd, The Catalyst,
Silicon Avenue, 40 Cybercity,
سيتي /ايبن
Eben
Ayham A. Othman
ص.ب 9 11115 -6667شارع السلطان
P.O.Box6667- 11115 9 Sultan
سليمان القانوني ،الشميساني ،عمان
Sulaiman Al-Qanuni Street,
Shmeisani, Amman
Class
الصنف
177113
36
36
177113

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تصفية األعمال ،الخدمات المالية والمؤشرات المالية

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

business liquidation services, financial
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

18/04/2021

اسم طالب التسجيل:

بيجينغ داجيا انترنت إنفورميشن تكنولوجي
كو ،.ليمتد.

جنسية الطالب :

الصين
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

18/04/2021

Applicant Name:

Beijing Dajia Internet
Information Technology Co.,
Ltd.
: China

Foreign Company

Room 101D1-7, 1st Floor,
روم 101دي1 ،7-1إس تي فلور ،بيلدينغ
Building 1, No. 6, Shangdi
 ،1نمبر ،6 .شانغدي ويست رود ،هايديان
West Road, Haidian District,
ديستريكت ،بكين ،الصين
Beijing, 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
177261
36
36
177261

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تقديم المعلومات والنصائح حول التأمين؛ المعلومات المالية؛
خدمات الدفع عن طريق المحفظة اإللكترونية؛ تثمين األعمال
الفنية؛ إدارة العقارات؛ خدمات الوساطة المالية الجمركية؛
خدمات الكفالة والضمان؛ جمع التبرعات الخيرية؛ خدمات
الوصاية؛ اإلقراض مقابل ضمان.
_______________________________________
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCN :
رقم االدعاء 53567104 :
تاريخ االدعاء 04-02-2021 :

Date of

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Insurance information and advice; Financial
information; E-wallet payment services; Art
appraisal; Real estate management; Financial
;customs brokerage services; Surety services
Charitable fund raising; Fiduciary; Lending
against security.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CN
Claim No : 53567104
Claim Date : 2021-02-04
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Date of
Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

26/04/2021
HYUNDAI MOTOR
COMPANY

: Korea
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
12, Heolleung-ro, Seocho-gu,

921100- 11192
177297

Class

- 921100

36

Goods/Services

Financing relating to automobiles; automobile
installment financing; automobile installment
loans; automobile hire-purchase financing;
automobile hire-purchase brokerage; automobile
lease financing; consultancy and brokerage
services relating to vehicle insurance; automobile
insurance services; vehicle insurance consultancy;
vehicle insurance services; vehicle insurance
information; automobile insurance information;
vehicle insurance brokerage; providing insurance
brokerage; automobile appraisal; appraisal of used
automobiles; providing information relating to the
appraisal of used automobiles; organization of
monetary collections.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : KR
Claim No : 40-2021-0043611
Claim Date : 2021-03-04

هيونداي موتور كومباني

:اسم طالب التسجيل

، سيوتشو – جو، هيوليونج – رو،12
 جمهورية كوريا،سيؤول

Seoul, Republic of Korea

Trademark

: تاريخ ايداع الطلب

كوريا
شركة اجنبية

Nationality

Applicant for
Correspondence

26/04/2021

36

الصنف

ابوغزالة للملكية الفكرية
عمان11192
177297

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 قروض، تمويل أقساط السيارات،التمويل المتعلق بالسيارات
 تمويل شراء السيارات المستأجرة (اإلستئجار،تقسيط السيارات
 الوساطة (السمسرة) في شراء السيارات،)لغاية التملك
 خدمات االستشارات، تمويل إيجار السيارات،المستأجرة
 خدمات،والوساطة (السمسرة) المتعلقة بالتأمين على المركبات
، استشارات التأمين على المركبات،التأمين على السيارات
 معلومات التأمين على،خدمات التأمين على المركبات
) وساطة (سمسرة، معلومات التأمين على السيارات،المركبات
 تقييم، تقييم السيارات، تقديم وساطة التأمين،تأمين المركبات
 توفير المعلومات المتعلقة بتقييم السيارات،السيارات المستعملة
. تنظيم التحصيل النقدي،المستعملة

_______________________________________ا
KR : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
0043611-2021-40 : رقم االدعاء
04-03-2021 : تاريخ االدعاء
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Date of

09/06/2021

Applicant Name:

Mex Group Worldwide
limited
: United Arab Emirates
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

09/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

ميكس جروب وورلدوايد ليمتد

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية
 دبي، االمارات

dubai
P.O.Box941238- 11194

رياح وشرايحه للمحاماه
 وادي/الشارع عمان/المدينة11194
)4(الطابق/ج238  عمارةرقم-صقرة
الصنف
177107

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

عنوان التبليغ

- 941238ب.ص

city/street :Amman/wadi saqraBuilding Num 238c, Floor(4)
Class
177107
36
36

Goods/Services

Insurance; Financial affairs; monetary affairs; Issuance of tokens of value;
Providing information relating to the issue of tokens of value; Deposits of
valuables; Financial services in relation to digital currencies; Providing
information relating to safe deposit services for securities; Providing
financial information; Securities deposit services; Providing information
relating to safe deposit services for valuables; Financial database services
relating to foreign exchange; Financial exchange of virtual currency;
Exchanging money; currency trading; foreign exchange transactions; Online real-time currency trading; monetary exchange operations; Brokerage
for securities liquidation; Brokerage of financial derivatives; Brokerage of
shares and other securities; Brokerage services for capital investments;
Electronic stock exchange services; Computerized securities brokerage
services; Financial investment brokerage; Organization of stock exchanges
for the benefit of the trade of stocks and other financial values; Management
of securities portfolios; Securities brokerage; Provision of information and
data concerning stock exchanges; Trading in securities; investment banking
services; Automated banking services; Money order services; Advisory
services relating to financial planning; Financial trust planning; Arranging
business fundraising activities; Coin appraisal; Electronic transfer of virtual
currencies; Electronic transfer of funds; Management of portfolios of
transferable securities; Information services relating to finance, provided online from a computer database or the Internet; Electronic banking via a
global computer network; Banking; Online banking

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

ت أمين؛ الشؤون المالية؛ الشؤون النقدية إصدار الرموز ذات القيمة ؛ تقديم
المعلومات المتعلقة بإصدار الرموز ذات القيمة ؛ ودائع األشياء الثمينة
الخدمات المالية فيما يتعلق بالعمالت الرقمية ؛ تقديم المعلومات المتعلقة
 تقديم المعلومات المالية ؛ خدمات.بخدمات اإليداع اآلمن لألوراق المالية
 تقديم المعلومات المتعلقة بخدمات اإليداع اآلمن.إيداع األوراق المالية
 خدمات قواعد البيانات المالية المتعلقة بالنقد األجنبي ؛.لألشياء الثمينة
التبادل المالي للعملة االفتراضية ؛ تبادل األموال تداول العمالت؛ معامالت
الضرف األجنبي؛ تداول العمالت في الوقت الحقيقي عبر اإلنترنت ؛
عمليات الصرف النقدي السمسرة لتصفية األوراق المالية ؛ الوساطة في
 الوساطة في األسهم واألوراق المالية األخرى ؛ خدمات.المشتقات المالية
 ُخدمات.الوساطة لالستثمارات الرأسمالية ؛ خدمات البورصة اإللكترونية
 تنظيم.الوساطة في األوراق المالية المحوسبة ؛ وساطة االستثمار المالي
البورصات لصالح تجارة األسهم والقيم المالية األخرى ؛ إدارة محافظ
 الوساطة المالية؛ توفير المعلومات والبيانات المتعلقة.األوراق المالية
.بالبورصات ؛ تداول األوراق المالية ؛ الخدمات المصرفية االستثمارية
 خدمات الحواالت البريدية ؛ الخدمات.خدمات مصرفية مؤتمتة
االستشارية المتعلقة بالتخطيط المالي ؛ تخطيط الثقة المالية ترتيب أنشطة
جمع األموال لألعمال التجارية ؛ تقييم العملة التحويل اإللكترونى للعمالت
االفتراضية ؛ التحويل اإللكتروني لألموال ؛ إدارةإدارة محافظ األوراق
 المقدمة،  خدمات المعلومات المتعلقة بالتمويل.المالية القابلة للتحويل
عبر اإلنترنت من قاعدة بيانات الكمبيوتر أو اإلنترنت ؛ الخدمات
المصرفية اإللكترونية عبر شبكة كمبيوتر عالمية ؛ الخدمات المصرفية؛
الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت
__________________________________

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

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: التنازل
باستعمال (الكلمات العامة والوصفية )بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

09/06/2021

Applicant Name:

Mex Group Worldwide
limited
: United Arab Emirates

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

09/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

ميكس جروب وورلدوايد ليمتد

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
 دبي- االمارات

dubai
941238- 11194 عمان
177106

Class

36

36

Goods/Services

Insurance; Financial affairs; monetary affairs; Issuance of tokens of value;
Providing information relating to the issue of tokens of value; Deposits of
valuables; Financial services in relation to digital currencies; Providing
information relating to safe deposit services for securities; Providing
financial information; Securities deposit services; Providing information
relating to safe deposit services for valuables; Financial database services
relating to foreign exchange; Financial exchange of virtual currency;
Exchanging money; currency trading; foreign exchange transactions; Online real-time currency trading; monetary exchange operations; Brokerage
for securities liquidation; Brokerage of financial derivatives; Brokerage of
shares and other securities; Brokerage services for capital investments;
Electronic stock exchange services; Computerized securities brokerage
services; Financial investment brokerage; Organization of stock exchanges
for the benefit of the trade of stocks and other financial values;
Management of securities portfolios; Securities brokerage; Provision of
information and data concerning stock exchanges; Trading in securities;
investment banking services; Automated banking services; Money order
services; Advisory services relating to financial planning; Financial trust
planning; Arranging business fundraising activities; Coin appraisal;
Electronic transfer of virtual currencies; Electronic transfer of funds;
Management of portfolios of transferable securities; Information services
relating to finance, provided on-line from a computer database or the
Internet; Electronic banking via a global computer network; Banking;
Online banking

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

الصنف

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

 عمان11194 - 941238

عنوان التبليغ

177106

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تأمين؛ الشؤون المالية؛ الشؤون النقدية إصدار الرموز ذات القيمة ؛ تقديم
المعلومات المتعلقة بإصدار الرموز ذات القيمة ؛ ودائع األشياء الثمينة
الخدمات المالية فيما يتعلق بالعمالت الرقمية ؛ تقديم المعلومات المتعلقة
 تقديم المعلومات المالية ؛ خدمات.بخدمات اإليداع اآلمن لألوراق المالية
 تقديم المعلومات المتعلقة بخدمات اإليداع اآلمن.إيداع األوراق المالية
 خدمات قواعد البيانات المالية المتعلقة بالنقد األجنبي ؛ التبادل.لألشياء الثمينة
المالي للعملة االفتراضية ؛ تبادل األموال تداول العمالت؛ معامالت الضرف
األجنبي؛ تداول العمالت في الوقت الحقيقي عبر اإلنترنت ؛ عمليات الصرف
.النقدي السمسرة لتصفية األوراق المالية ؛ الوساطة في المشتقات المالية
الوساطة في األسهم واألوراق المالية األخرى ؛ خدمات الوساطة
 ُخدمات الوساطة في.لالستثمارات الرأسمالية ؛ خدمات البورصة اإللكترونية
 تنظيم البورصات.األوراق المالية المحوسبة ؛ وساطة االستثمار المالي
.لصالح تجارة األسهم والقيم المالية األخرى ؛ إدارة محافظ األوراق المالية
الوساطة المالية؛ توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالبورصات ؛ تداول
. خدمات مصرفية مؤتمتة.األوراق المالية ؛ الخدمات المصرفية االستثمارية
خدمات الحواالت البريدية ؛ الخدمات االستشارية المتعلقة بالتخطيط المالي ؛
تخطيط الثقة المالية ترتيب أنشطة جمع األموال لألعمال التجارية ؛ تقييم
العملة التحويل اإللكترونى للعمالت االفتراضية ؛ التحويل اإللكتروني
 خدمات.لألموال ؛ إدارةإدارة محافظ األوراق المالية القابلة للتحويل
 المقدمة، المعلومات المتعلقة بالتمويل
عبر اإلنترنت من قاعدة بيانات الكمبيوتر أو اإلنترنت ؛ الخدمات المصرفية
اإللكترونية عبر شبكة كمبيوتر عالمية ؛ الخدمات المصرفية؛ الخدمات
المصرفية عبر اإلنترنت

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

تاريخ ايداع الطلب :

11/07/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة ايالف االردنية للحلول المتكاملة

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

االردن
مساهمة خاصة

11/07/2021

Date of

jordan elaf for integrated
solutions
: Jordan
Private Shareholding Company

Applicant Name:

عمان  -الشميساني 11118 -381

381- 11118 amman

عنوان التبليغ

 11118 - 381عمان

381- 11118 amman

رقم العالمة التجارية

177361

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

اصدار ادوات الدفع (ادوات مدفوعه مسبقا وادارتها)»ادارة
االيداعات والسحويات النقديه وااللكترونيه اصدار النقود
االلكترونيه وادارتها (تشمل اصدار البطاقات المدفوعه مسبقا)

36

36

Class

177361

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

issuing payment tools (prepaid tools and their
management), managing electronic and cash
deposits and withdrawals issuing and managing
electronic money (including the issuance of
)prepaid cards
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Date of
Applicant Name:

26/04/2021

اعالن الجريدة الرسمية

HYUNDAI MOTOR
COMPANY

Nationality

: Korea
Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address
12,

Heolleung-ro, Seocho-gu,
Seoul, Republic of Korea

Applicant for
Correspondence

Trademark

26/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

هيونداي موتور كومباني

:اسم طالب التسجيل

كوريا
، سيوتشو – جو، هيوليونج – رو،12
 جمهورية كوريا،سيؤول

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
177296
36
36
177296

Goods/Services

Financing relating to automobiles; automobile
installment financing; automobile installment
loans; automobile hire-purchase financing;
automobile hire-purchase brokerage; automobile
lease financing; consultancy and brokerage
services relating to vehicle insurance; automobile
insurance services; vehicle insurance consultancy;
vehicle insurance services; vehicle insurance
information; automobile insurance information;
vehicle insurance brokerage; providing insurance
brokerage; automobile appraisal; appraisal of used
automobiles; providing information relating to the
appraisal of used automobiles; organization of
monetary collections.

Priority claim: Claim Country : KO
Claim No : 40-2021-0043610
Claim Date : 2021-03-04

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 قروض، تمويل أقساط السيارات،التمويل المتعلق بالسيارات
 تمويل شراء السيارات المستأجرة (اإلستئجار،تقسيط السيارات
 الوساطة (السمسرة) في شراء السيارات،)لغاية التملك
 خدمات االستشارات، تمويل إيجار السيارات،المستأجرة
 خدمات،والوساطة (السمسرة) المتعلقة بالتأمين على المركبات
، استشارات التأمين على المركبات،التأمين على السيارات
 معلومات التأمين على،خدمات التأمين على المركبات
) وساطة (سمسرة، معلومات التأمين على السيارات،المركبات
 تقييم، تقييم السيارات، تقديم وساطة التأمين،تأمين المركبات
 توفير المعلومات المتعلقة بتقييم السيارات،السيارات المستعملة
. تنظيم التحصيل النقدي،المستعملة

KO : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
40-2021-0043610 : رقم االدعاء
4-3-2021 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

19/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة انغوت للوساطة المالية ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

19/09/2021

Date of

Ingot Financial Brokerage
Ltd.
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

sa'id abu jaber street ,building
بناية ()5شارع سعيد ابو جابر ،ام اذينة ،
no.5,um
عمان،االردن
uthainah,amman,jordan
- 11941 sa'id abu jaber street
  11941بناية ()5شارع سعيد ابو جابر ،ام,building no.5,um
اذينة  ،عمان،االردن
uthainah,amman,jordan
Class
الصنف
177114
36
36
177114

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الوساطة المالية؛ الوساطة المالية بالعمالت؛ الوساطة المالية
بالمشتقات ال مالية؛ الوساطة المالية في الطاقة؛ الوساطة المالية
بالعمالت األجنبية؛ خدمات الوساطة المالية في األسهم؛ خدمات
الوساطة المالية في الحصص؛ الوساطة المالية في مجال
األسهم؛ خدمات الوساطة المالية في األسهم

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Financial brokerage; brokerage of currency
brokerage of financial derivatives; energy
;brokerage services; foreign l exchange brokerage
;stock brokerage services; share brokerage services
brokerage in the field of stocks; brokerage services
for the stocks and bonds.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

19/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة انغوت للوساطة المالية ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

19/09/2021

Date of

Ingot Financial Brokerage
Ltd.
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

sa'id abu jaber street ,building
بناية ()5شارع سعيد ابو جابر ،ام اذينة ،
no.5,um
عمان،االردن
uthainah,amman,jordan
2126- 11941 sa'id abu jaber
 11941 - 2126بناية ()5شارع سعيد ابو
street ,building no.5,um
جابر ،ام اذينة  ،عمان،االردن
uthainah,amman,jordan
Class
الصنف
177115
36
36
177115

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الوساطة المالية؛ الوساطة المالية بالعمالت؛ الوساطة المالية
بالمشتقات المالية؛ الوساطة المالية في الطاقة؛ الوساطة المالية
بالعمالت األجنبية؛ خدمات الوساطة المالية في األسهم؛ خدمات
الوساطة المالية في الحصص؛ الوساطة المالية في مجال
األسهم؛ خدمات الوساطة المالية في األسهم

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Financial brokerage; brokerage of currency
brokerage of financial derivatives; energy
;brokerage services; foreign l exchange brokerage
;stock brokerage services; share brokerage services
brokerage in the field of stocks; brokerage services
for the stocks and bonds.
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: تاريخ ايداع الطلب

Alshabakuh altijariuh
lilwisatih altijaria
: Jordan
Limited Liability Company

شركة الشبكة التجارية الذكية للوساطة
التجارية
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

amman - makkah str
P.O.Box10023- 11151

11151-10023ب. ش مكة ص- عمان

30/09/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

30/09/2021

Date of

- الصويفية-  عمان11151 -10023ب.ص
 دجلة التجاري13 شارع باريس مجمع

P.O.Box10023- 11151 Amman -

paris street
177117

Class

36

Goods/Services

36

الصنف

177117

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

financial consultancy financial management
financing ervi hire - purchase financing loans
(financing )

االستشارات المالية االدارة المالية الخدمات التمويلية تمويل البيع
بالتقسيط القروض المالية

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

______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: _التنازل
) بمعزل عن العالمهTamweel( باستعمال الكلمة
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Date of

17/01/2021

Applicant Name:
Nationality

Komatsu Ltd.
: Japan

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

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

17/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

كوماتسو ليمتد
يابان
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

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

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177153
37
37
177153

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Creating Value Together
Goods/Services

Repair or maintenance of metalworking machines and tools;
providing information regarding the maintenance and repair of
metalworking machines and tools; providing operational status
information relating to metalworking machines and tools for
construction purposes; providing information regarding maintenance
of metalworking machines and tools; providing information
regarding operational status of metalworking machines and
apparatus for construction purposes; providing information regarding
operational status of metalworking machines and apparatus for repair
and maintenance; repair or maintenance of construction machines
and apparatus; providing information regarding construction
machines and apparatus for construction purposes; providing
operational status information regarding construction machines and
apparatus for construction purposes; providing information regarding
maintenance of construction machines and apparatus; providing
information regarding operational status of construction machines
and apparatus for construction purposes; providing information
regarding operational status of construction machines and apparatus
for repair and maintenance and construction purposes; repair or
maintenance of loading-unloading machines and apparatus;
providing information regarding loading-unloading machines and
apparatus for construction purposes; providing operational status
information regarding loading-unloading machines and apparatus for
repair and maintenance purposes; providing information regarding
maintenance of loading-unloading machines and apparatus;
providing information regarding operational status of loadingunloading machines and apparatus for construction purposes;
providing information regarding operational status of loadingunloading machines and apparatus for repair and maintenance
purposes; repair or maintenance of civil engineering machines and
apparatus; providing information regarding civil engineering
machines and apparatus for construction purposes; providing
operational status information regarding civil engineering machines
and apparatus for construction purposes; providing information
regarding maintenance of civil engineering machines and apparatus;
providing information regarding operational status of civil
engineering machines and apparatus for construction purposes;

الخدمات التالية/من اجل البضائع

إصالح أو صيانة آالت وعدد لتصنيع األدوات المعدنية؛ توفير
المعلومات المتعلقة بصيانة وإصالح آالت وأدوات تشغيل المعادن؛
توفير معلومات حالة التشغيل المتعلقة بآالت وأدوات تشغيل
المعادن ألغراض البناء؛ توفير المعلومات المتعلقة بصيانة آالت
وأدوات تشغيل المعادن؛ تقديم معلومات عن حالة تشغيل آالت
وأجهزة المشغوالت المعدنية ألغراض البناء؛ تقديم معلومات عن
حالة تشغيل آالت وأجهزة المشغوالت المعدنية لإلصالح
والصيانة؛ إصالح أو صيانة آالت ومعدات البناء؛ توفير
المعلومات المتعلقة بآالت ومعدات البناء ألغراض البناء؛ توفير
معلومات حالة التشغيل فيما يتعلق بآالت ومعدات البناء ألغراض
البناء؛ توفير المعلومات المتعلقة بصيانة آالت ومعدات البناء؛
توفير المعلومات المتعلقة بآالت البناء والموافقة على المعلومات
المتعلقة بالحا لة التشغيلية آلالت ومعدات البناء ألغراض البناء؛
تقديم معلومات عن حالة تشغيل آالت ومعدات البناء ألغراض
اإلصالح والصيانة والبناء؛ إصالح أو صيانة آالت وأجهزة
التحميل والتفريغ؛ توفير المعلومات المتعلقة بآالت التحميل
والتفريغ واألجهزة ألغراض البناء؛ توفير معلومات حالة التشغيل
فيما يتعلق بآالت التحميل والتفريغ واألجهزة ألغراض اإلصالح
والصيانة؛ توفير المعلومات المتعلقة بصيانة آالت وأجهزة التحميل
والتفريغ؛ توفير المعلومات المتعلقة بحالة التشغيل آلالت التحميل
والتفريغ واألجهزة ألغراض البناء؛ توفير المعلومات المتعلقة
بحالة التشغيل آلالت وأجهزة التحميل والتفريغ ألغراض اإلصالح
والصيانة؛ إصالح أو صيانة آالت وأجهزة الهندسة المدنية؛ توفير
المعلومات المتعلقة بآالت وأجهزة الهندسة المدنية ألغراض البناء؛
توفير معلومات الحالة التشغيلية فيما يتعلق بآالت وأجهزة الهندسة
المدنية ألغراض البناء؛ توفير المعلومات المتعلقة بصيانة آالت
وأجهزة الهندسة المدنية؛ توفير المعلومات المتعلقة بالوضع
التشغيلي آلالت ومعدات الهندسة المدنية ألغراض البناء؛ توفير
معلومات الصيانة المتعلقة بالوضع التشغيلي آلالت ومعدات
الهندسة المدنية لإلصالح والصيانة؛ إصالح أو صيانة آالت
وأجهزة التعدين؛ توفير المعلومات المتعلقة بآالت ومعدات التعدين
ألغراض البناء؛ توفير معلومات حالة التشغيل فيما يتعلق بصيانة
وإصالح آالت وأجهزة التعدين؛ توفير المعلومات المتعلقة بصيانة
آالت وأجهزة التعدين؛ توفير المعلومات المتعلقة بالوضع التشغيلي
آلالت ومعدات التعدين ألغراض البناء؛ توفير معلومات الصيانة
المتعلقة بالوضع التشغيلي آلالت التعدين وأجهزة اإلصالح
والصيانة؛ إصالح أو صيانة اآلالت واألجهزة المستخدمة في
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providing maintenance information regarding operational status of
civil engineering machines and apparatus for repair and
maintenance; repair or maintenance of mining machines and
apparatus; providing information regarding mining machines and
apparatus for construction purposes; providing operational status
information regarding maintenance and repair of mining machines
and apparatus; providing information regarding maintenance of
mining machines and apparatus; providing information regarding
operational status of mining machines and apparatus for construction
purposes; providing maintenance information regarding operational
status of mining machines and apparatus for repair and maintenance;
repair or maintenance of machines and apparatus for use in forestry;
providing information regarding machines and apparatus for use in
forestry; providing operational status information regarding
maintenance and repair of machines and apparatus for use in
forestry; providing information regarding maintenance of machines
and apparatus for use in forestry; providing information regarding
operational status of machines and apparatus for use in forestry for
construction purposes; providing information regarding operational
status of machines and apparatus for use in forestry for repair and
maintenance purposes; repair or maintenance of agricultural
machines and agricultural implements other than hand-operated;
providing information regarding maintenance and repair of
agricultural machines and agricultural implements other than
handoperated; providing operational status information regarding
maintenance and repair of agricultural machines and agricultural
implements other than hand-operated; providing information
regarding maintenance of agricultural machines and agricultural
implements other than hand-operated; providing information
regarding operational status of agricultural machines and agricultural
implements other than hand-operated for construction purposes;
providing maintenance information regarding operational status of
agricultural machines and agricultural implements other than handoperated for repair and maintenance; repair or maintenance of waste
compacting machines and apparatus; providing information
regarding waste compacting machines and apparatus for construction
purposes; providing operational status information regarding
maintenance and repair of waste compacting machines and
apparatus; providing information regarding maintenance of waste
compacting machines and apparatus; providing maintenance
information regarding operational status of waste compacting
machines and apparatus for construction; providing maintenance
information regarding operational status of waste compacting
machines and apparatus for repair and maintenance; repair or
maintenance of waste crushing machines and apparatus; providing
information regarding maintenance and repair of waste crushing
machines and apparatus; providing operational status information
regarding maintenance and repair of waste crushing machines and
apparatus; providing information regarding maintenance of waste
crushing machines and apparatus; providing maintenance
information regarding operational status of waste crushing machines
and apparatus for construction; providing maintenance information
regarding operational status of waste crushing machines and
apparatus for repair and maintenance; repair or maintenance of waste
and trash separator machines; providing information regarding

الغابات؛ توفير المعلومات المتعلقة باآلالت واألجهزة المستخدمة
في الحراجة ؛ توفير معلومات حالة التشغيل فيما يتعلق بصيانة
وإصالح اآلالت واألجهزة الستخدامها في الغابات ؛ توفير
المعلومات المتعلقة بصيانة اآلالت واألجهزة المستخدمة في
الغابات؛ توفير المعلومات المتعلقة بالموقع والحالة التشغيلية
لآلالت واألجهزة الستخدامها في الغابات ألغراض البناء؛ توفير
معلومات عن حالة تشغيل اآلالت واألجهزة الستخدامها في الغابات
ألغراض اإلصالح والصيانة؛ إصالح أو صيانة آالت ومعدات
زراعية عدا ما يدار باليد؛ توفير المعلومات المتعلقة بصيانة
وإصالح اآلالت الزراعية واألدوات الزراعية بخالف التشغيل
اليدوي ؛ توفير معلومات حالة التشغيل فيما يتعلق بصيانة وإصالح
اآلالت الزراعية واألدوات الزراعية بخالف التشغيل اليدوي ؛
توفير المعلومات المتعلقة بصيانة اآلالت الزراعية واألدوات
الزراعية بخالف التشغيل اليدوي؛ توفير المعلومات المتعلقة بحالة
تشغيل اآلالت الزراعية واألدوات الزراعية بخالف التشغيل
اليدوي ألغراض البناء؛ توفير معلومات الصيانة المتعلقة بالوضع
التشغيلي لآلالت الزراعية واألدوات الزراعية بخالف التشغيل
اليدوي لإلصالح والصيانة؛ إصالح أو صيانة آالت وأجهزة ضغط
النفايات؛ توفير المعلومات المتعلقة بآالت ضغط النفايات واألجهزة
ألغراض البن اء؛ توفير معلومات حالة التشغيل فيما يتعلق بصيانة
وإصالح آالت وأجهزة ضغط النفايات؛ توفير المعلومات المتعلقة
بصيانة آالت وأجهزة ضغط النفايات؛ توفير معلومات الصيانة
المتعلقة بالوضع التشغيلي آلالت ضغط النفايات وأجهزة البناء؛
توفير معلومات الصيانة المتعلقة بالوضع التشغيلي آلالت ضغط
النفايات وأجهزة اإلصالح والصيانة؛ إصالح أو صيانة آالت
وأجهزة طحن النفايات؛ توفير المعلومات المتعلقة بصيانة وإصالح
آالت وأجهزة طحن النفايات؛ توفير معلومات حالة التشغيل فيما
يتعلق بصيانة وإصالح آالت وأجهزة طحن النفايات ؛ توفير
المعلومات المتعلقة بصيانة آالت وأجهزة طحن النفايات؛ توفير
معلومات الصيانة فيما يتعلق بالوضع التشغيلي آلالت طحن
النفايات وأجهزة البناء؛ توفير معلومات الصيانة فيما يتعلق
بالوضع التشغيلي آلالت طحن النفايات وأجهزة اإلصالح
والصيانة؛ إصالح أو صيانة آالت فصل النفايات والقمامة؛ توفير
المعلومات المتعلقة بصيانة وإصالح آالت فصل النفايات والقمامة
؛ توفير معلومات حالة التشغيل فيما يتعلق بصيانة وإصالح آالت
فصل النفايات والقمامة؛ توفير المعلومات المتعلقة بصيانة آالت
فصل النفايات والقمامة ؛توفير معلومات الصيانة المتعلقة بالحالة
التشغيلية آلالت فصل النفايات والقمامة الخاصة بالبناء؛ توفير
معلومات الصيانة المتعلقة بالحالة التشغيلية آلالت فصل النفايات
والقمامة لإلصالح والصيانة؛ توفير المعلومات المتعلقة بصيانة
وإصالح كاسحات الجليد ؛ توفير معلومات عن حالة التشغيل فيما
يتعلق بصيانة وإصالح كاسحات الجليد؛ توفير المعلومات المتعلقة
بصيانة كاسحات الثلج؛ توفير معلومات الصيانة فيما يتعلق
بالوضع التشغيلي لجرافات الثلج إلزالة الثلج؛ توفير المعلومات
المتعلقة بالوضع التشغيلي لجرافات الثلج ألغراض اإلصالح
والصيانة؛ إصالح أو صيانة آالت وأدوات القياس أو االختبار؛
توفير المعلومات المتعلقة بآالت وأدوات القياس أو االختبار
ألغراض البناء؛ توفير معلومات حالة التشغيل فيما يتعلق بآالت
القياس أو االختبار واألدوات ألغراض البناء؛ توفير المعلومات
المتعلقة بصيانة آالت وأدوات القياس أو االختبار؛ توفير معلومات
الصيانة ال متعلقة بالوضع التشغيلي آلالت وأدوات القياس أو
االختبار لإلصالح والصيانة؛ إصالح أو صيانة السيارات؛ توفير
المعلومات المتعلقة بصيانة السيارات؛ توفير المعلومات المتعلقة
بالوضع التشغيلي للسيارات ألغراض البناء؛ توفير معلومات
الصيانة المتعلقة بالحالة التشغيلية للسيارات لإلصالح والصيانة؛
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maintenance and repair of waste and trash separator machines;
providing operational status information regarding maintenance and
repair of waste and trash separator machines; providing information
regarding maintenance of waste and trash separator machines; "
providing maintenance information regarding operational status of
waste and trash separator machines for construction; providing
maintenance information regarding operational status of waste and
trash separator machines for repair and maintenance; repair or
maintenance of snow ploughs; providing information regarding
maintenance and repair of snow ploughs; providing operational
status information regarding maintenance and repair of snow
ploughs; providing information regarding maintenance of snow
ploughs; providing maintenance information regarding operational
status of snow ploughs for snow removal; providing information
regarding operational status of snow ploughs for repair and
maintenance purposes; repair or maintenance of measuring or testing
machines and instruments; providing information regarding
measuring or testing machines and instruments for construction
purposes; providing operational status information regarding
measuring or testing machines and instrument for construction
purposes; providing information regarding maintenance of
measuring or testing machines and instruments; providing
maintenance information regarding operational status of measuring
or testing machines and instruments for repair and maintenance;
repair or maintenance of automobiles; providing information
regarding maintenance of automobiles; providing information
regarding operational status of automobiles for construction
purposes; providing maintenance information regarding operational
status of automobiles for repair and maintenance; repair or
maintenance of industrial robots; providing information regarding
industrial robots for construction purposes; providing operational
status information regarding industrial robots for construction
purposes; providing information regarding maintenance of industrial
robots; providing maintenance information regarding operational
status of industrial robots for construction; providing maintenance
and repair information regarding operational status of industrial
robots for repair and maintenance; construction and providing
information relating thereto; construction by intelligent computerised
construction technology via computer communications and
providing information relating thereto; construction planning
services; consulting services regarding constructions to execute
optimal constructions; construction consultancy; construction
supervision; supervision of building construction, civil engineering
structures and underground structures; operation and maintenance of
building equipment and providing information relating thereto;
mining and providing advice and information relating thereto; snow
removal and providing advice and information relating thereto.

إصالح أو صيانة الروبوتات الصناعية؛ توفير المعلومات المتعلقة
بالروبوتات الصناعية ألغراض البناء ؛ توفير معلومات حالة
التشغيل فيما يتعلق بالروبوتات الصناعية ألغراض البناء ؛ توفير
المعلومات المتعلقة بصيانة الروبوتات الصناعية؛ توفير معلومات
الصيانة المتعلقة بالوضع التشغيلي للروبوتات الصناعية للبناء؛
توفير معلومات الصيانة واإلصالح فيما يتعلق بالحالة التشغيلية
للروبوتات الصناعية لإلصالح والصيانة؛ اإلنشاء وتوفير
معلومات حوله؛ اإلنشاء باستخدام تكنولوجيا بناء ذكية ومحوسبة
عبر االتصاالت بواسطة الحاسوب وتوفير معلومات حوله؛ خدمات
تخطيط البناء؛ خدمات استشارية تتعلق باإلنشاءات لتنفيذ إنشاءات
مثلى؛ اإلستشارات حول البناء؛ اإلشراف على اإلنشاءات؛
إلشراف على تشييد المباني وهياكل الهندسة المدنية والمنشآت
تحت سطح األرض؛ تفعيل وصيانة معدات البناء وتوفير معلومات
حولها؛ التعدين وتوفير النصائح والمعلومات حوله؛ جرف الثلوج
وتوفير النصائح والمعلومات حوله
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تاريخ ايداع الطلب :

28/03/2021

اسم طالب التسجيل:

غسان عبدهللا امين الجمال

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية
 11192 -921412عمان

Ghassan abdullah amin aljammal
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

921412- 11192 amman

 11192 -921412عمان
177110

28/03/2021

Date of

921412- 11192 amman
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تأجير معدات اإلنشاء ,البناء الحجري ,البناء بالطوب* ,
اإلنشاءات

37

37

Class

177110

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

rental of construction equipment, masonry,
*bricklaying, construction
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

24/06/2021

Applicant Name:

Anwar Al Kaloti and his
partner company
: Jordan
General Partnership Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

24/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة انور الكالوتي وشريكته

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

928032- 11190 amman/jabal
alhusain street

جبل الحسين-  عمان11190 -928032

928032- 11190 amman/jabal
alhusain street

جبل الحسين-  عمان11190 -928032

177295

Class

37

Goods/Services

Construction ofbuildings

________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give owners the exculisive to use family name
(KALUTI)if used separately from the mark

37

الصنف

177295

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

انشاء المباني

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
) بمعزل عن العالمهKALUTI(باستعمال اسم العائلة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

07/07/2021

اسم طالب التسجيل:

تشامبيون اكس يو اس ايه انك
امريكا
شركة اجنبية

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

 11177اس ستاديوم دي ار شوجر الند
تكساس الواليات المتحدة االمريكية 77478

عنوان التبليغ

 11193 - 93093عمان

رقم العالمة التجارية

177257

07/07/2021

Date of

championx usa inc
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

11177 s stadium dr sugar land
texas united states 77478
93093- 11193 amman

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

صيانة وإصالح المعدات واآلالت وأنظمة األتمتة في مجال
الغاز والنفط؛ استشارات الصيانة واإلصالح الفنية المتعلقة
بالمعدات واآلالت والتكنولوجيا وأنظمة األتمتة في مجال النفط
والغاز؛ التنقيب عن النفط والغاز؛ صيانة خطوط األنابيب؛
تركيب أجهزة انتاج النفط
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء US 90/455610 :
تاريخ االدعاء 08-01-2021 :

37

37

Class

177257

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Maintenance and repair of gas and oil equipment,
machinery and automation systems; technical
maintenance and repair consulting related to oil
and gas equipment, machinery, technology and
automation systems; oil and gas drilling; pipeline
maintenance; installation of apparatus for the
production of oil
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : US 90/455610
Claim Date : 2021-01-08
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

05/04/2021

اسم طالب التسجيل:

كوربوراثيون دي راديو اي تيليفزيون
ايسبانيوال ،سوثيداد انونيما ،اس .ام .اي.

جنسية الطالب :

اسبانيا
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

05/04/2021

Applicant Name:

Corporacion de radio y
television espanola, sociedad
anonima, s.m.e.
: Spain

Foreign Company

Avda. de Radio y Television, 4,
افيدا .دي راديو اي تيليفزيون28223 ،4 ،
28223 Pozuelo de Alarcon,
بوثويلو دي االركون ،مدريد ،اسبانيا
Madrid, Spain
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177213
38
38
177213

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Date of

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

خدمات االتصاالت بعيدة المدى؛ خدمات االتصاالت عن طريق
الراديو واالقمار الصناعية والكوابل وشبكات األلياف الضوئية
ومحطات الكمبيوتر؛ خدمات االتصاالت عبر شبكة كمبيوتر
عالمية؛ خدمات بث البرامج اإلذاعية و التلفزيونية.

Telecommunication services; communications by
radio, satellite, cable, fibre optic networks and by
computer terminals; communications via a global
computer network; broadcasting of radio and
television programs.

_______________________________________
اشتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باللون
االحمر وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in red color according to the
print filed with the application.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

05/04/2021

اسم طالب التسجيل:

كوربوراثيون دي راديو اي تيليفزيون
ايسبانيوال ،سوثيداد انونيما ،اس .ام .اي.

جنسية الطالب :

اسبانيا
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

05/04/2021

Applicant Name:

Corporacion de radio y
television espanola, sociedad
anonima, s.m.e.
: Spain

Foreign Company

Avda. de Radio y Television, 4,
افيدا .دي راديو اي تيليفزيون28223 ،4 ،
28223 Pozuelo de Alarcon,
بوثويلو دي االركون ،مدريد ،اسبانيا
Madrid, Spain
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177214
38
38
177214

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Date of

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

خدمات االتصاالت بعيدة المدى؛ خدمات االتصاالت عن طريق
الراديو واالقمار الصناعية والكوابل وشبكات األلياف الضوئية
ومحطات الكمبيوتر؛ خدمات االتصاالت عبر شبكة كمبيوتر
عالمية؛ خدمات بث البرامج اإلذاعية و التلفزيونية.

Telecommunication services; communications by
radio, satellite, cable, fibre optic networks and by
computer terminals; communications via a global
computer network; broadcasting of radio and
television programs.

_______________________________________ا
شتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون
بااللوان االحمر واالبيض وذلك بموجب النموذج المودع مع
الطلب.

________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in red and white colors
according to the print filed with the application.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

18/04/2021

اسم طالب التسجيل:

بيجينغ داجيا انترنت إنفورميشن تكنولوجي
كو ،.ليمتد.

جنسية الطالب :

الصين
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

18/04/2021

Applicant Name:

Beijing Dajia Internet
Information Technology Co.,
Ltd.
: China

Foreign Company

Room 101D1-7, 1st Floor,
روم 101دي1 ،7-1إس تي فلور ،بيلدينغ
Building 1, No. 6, Shangdi
 ،1نمبر ،6 .شانغدي ويست رود ،هايديان
West Road, Haidian District,
ديستريكت ،بكين ،الصين
Beijing, 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
177260
38
38
177260

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات وكاالت األنباء؛ إرسال الرسائل؛ توفير غرف الدردشة
عبر اإلنترنت؛ توفير منتديات على اإلنترنت؛ توفير امكانية
الوصول إلى قواعد البيانات؛ توفير خدمات البث الصوتي
الرقمي (البودكاست)؛ إرسال الملفات الرقمية؛ خدمات عقد
المؤتمرات عن طريق الفيديو؛ بث الفيديو بناء على الطلب؛ بث
الرسائل والصور بمساعدة الحاسوب.
_______________________________________
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCN :
رقم االدعاء 52133804 :
تاريخ االدعاء 14-12-2020 :

Date of

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;News agency services; Message sending
Providing internet chatrooms; Providing online
;forums; Providing access to databases
Transmission of podcasts; Transmission of digital
files; Videoconferencing services; Video-ondemand transmission; Computer aided
transmission of messages and images.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CN
Claim No : 52133804
Claim Date : 2020-12-14
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تاريخ ايداع الطلب :

02/05/2021

اسم طالب التسجيل:

الديوان االميري
قطر
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

177294

Applicant Name:

Diwan Emiri
: Qatar

شارع الكورنيش ،ص.ب  923الدوحة قطر
ابوغزالة للملكية الفكرية
11192عمان

02/05/2021

- 921100

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الخدمات السياحية وخاصة تنظيم الرحالت السياحية وخدمات
النقل والتخزين.

39

Date of

Nationality

Foreign Company

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

921100- 11192 َAmman

Applicant for
Correspondence

Al Corniche Street, P.O. Box
923 Doha Qatar

39

Class

177294

Trademark

Goods/Services

Tourism services, especially organization of
tourist trips, transport and storage services.
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تاريخ ايداع الطلب :

26/05/2021

اسم طالب التسجيل:

اس اف (آي بي) ليمتد
هونغ كونغ
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

26/05/2021

Date of

SF (IP) LIMITED
: Hong Kong
Foreign Company

Applicant Name:

12/F, SAN TOI BUILDING,
/12اف ،سان توي بيلدينغ139-137 ،
137-139 CONNAUGHT
كونوت رود سنترال ،هونغ كونغ
ROAD CENTRAL, Hong
Kong
Abu -Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية
Property TMP Agents
ص.ب 11192 -65100901مبنى مجموعة
P.O.Box921100- 11192 P.O.Box
طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة،
921100 Amman 11192, Jordan
ص .ب  921100عمان  11192االردن
Class
الصنف
177325
39
39
177325

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات الشحن ،خدمات النقل اللوجيستية ،تفريغ الحمولة ،توفير
المعلومات عن حركة المرور ،تغليف البضائع ،خدمات اإلرشاد
المالحي ،خدمات قطر المركبات المعطلة ،خدمات النقل
البحري ،خدمات النقل بالسيارات ،النقل بالسكك الحديدية،
خدمات النقل الجوي ،مواقف السيارات ،خدمات تخزين
البضائع ،تأجير المستودعات ،خدمات تسليم وتوصيل الطرود،
خدمات تسليم وتوصيب البضائع ،خدمات البريد السريع
(للرسائل أو البضائع) ،تسليم الرسائل ،تسليم وتوصيل البضائع
بالطلب البريدي ،خدمات تأجير للسيارات (المشاركة في
استخدام المركبات) ،خدمات تأجير حاويات التخزين.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Freighting; transportation logistics; unloading
;cargo; traffic information; wrapping of goods
;piloting; vehicle breakdown towing services
;marine transport; car transport; railway transport
air transport; car parking; storage of goods; rental
;of warehouses; parcel delivery; delivery of goods
;]courier services [messages or merchandise
;message delivery; delivery of goods by mail order
car sharing services; rental of storage containers.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

29/09/2021

Applicant Name:

AL-Junedi for and travel
training
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

city/street amman/south
khalda- attababin khazawan
street 601- 11821 amman
601- 11821 amman - khalel al
saket street
177130

Class

39

Goods/Services

Travel services Travel organization Coordinating
travel arrangements for individuals and for group
Passenger transportation services Planning,
arranging and booking of travel by electronic
means Providing tourist travel information, via the
Internet Tour reservation services Travel agency
services for arranging travel Trip planning services
Arranging travel tours Sightseeing, tour guide and
excursion services a Planning and arranging of
sightseeing tours and day trips

29/09/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة الجنيدي لإلنتاج والتدريب على السفر

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
- خلدا الجنوبي/ الشارع عمان/ المدينة
 عمان11821 -601 شارع عتبة بن غزوان
 ش خليل الساكت-  عمان11821 - 601
39

الصنف

177130

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات السفر تنظيم السفر تنسيق ترتيبات السفر لألفراد
والمجموعات خدمات نقل الركاب تخطيط وترتيب وحجز السفر
بالوسائل اإللكترونية توفير معلومات السفر السياحي عبر
اإلنترنت خدمات حجز الرحالت خدمات وكاالت السفر لتدظيم
السفر خدمات تخطيط الرحالت تنظيم الرحالت السياحية
. خدمات مشاهدة المعالم السياحية والدليل السياحي والرحالت
تخطيط وترتيب الجوالت السياحية والرحالت اليومية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

17/10/2021

Applicant Name:

Instashop DMCC
: United Arab Emirates
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Class

39

Goods/Services

: تاريخ ايداع الطلب

س.م.د.إنستاشوب م
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 ابراج، سويس تاور،1201 مكتب رقم
 االمارات العربية،  دبي،بحيرات جميرا
.المتحدة
 تمثلها المحامية ديما/ شركة البوابة للقانون
 عمان11184 -11184ب.الطعان ص

Office No. 1201, Swiss Tower,
Jumeirah Lake Towers, Dubai,
UAE.
P.O.Box11184- 11184 amman
177281

17/10/2021

39

الصنف

177281

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Courier services (messages or merchandise);
Delivery (Flower -); Delivery of goods; Goods
(Storage of -); Information (Transportation -);
Packaging of goods; Parcel delivery; Storage;
Tours (Arranging of -); Transport; Transportation
logistics; Warehousing; Wrapping of goods

خدمات النقل (نقل الرسائل والبضائع )؛ توصيل األزهار؛ تسليم
البضائع؛ تخزين البضائع؛ معلومات النقل؛ تغليف السلع؛ تسليم
الطرود؛ التخزين؛ تنظيم الرحالت؛ النقل؛ لوجستيات النقل؛
.التخزين في المستودعات؛ تغليف البضائع

________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give owners the right to use word (Shops you
love,delivered better)if used separately from the
mark

_______________________________________
 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق:: التنازل
)Shops you love,delivered better( باستعمال الكلمة
بمعزل عن العالمه

254

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

07/07/2021

Applicant Name:

championx usa inc
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

07/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

تشامبيون اكس يو اس ايه انك
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 اس ستاديوم دي ار شوجر الند11177
77478 تكساس الواليات المتحدة االمريكية

11177 s stadium dr sugar land
texas united states 77478
93093- 11193
177258

Class

40

40

Goods/Services

Custom manufacturing of oil and gas equipment,
machinery, automation systems and controllers; oil
production services; oil and gas well treatment,
namely, intervention services for oil and gas wells
to remove liquids and optimize production,
namely, chemical injection optimization and
nitrogen generation services in the nature of
downhole nitrogen injection to enhance
productivity by managing well pressure; oil
refinery services; processing of natural gas; oil and
gas well treatment; production of energy; filtration
and purification of natural gas; processing of oil
and natural gas; energy production; technical
consulting in the field of oil and gas wells
treatment; Technical consulting in the field of oil
and gas production and processing; technical
consultation in the field of hydrocarbon removal
and degassing, for the refining and petrochemical
industries; processing of oil
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90/455610
Claim Date : 2021-01-08

الصنف

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

 عمان11193 -93093

عنوان التبليغ

177258

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تصنيع المعدات واآلالت وأنظمة األتمتة في مجال النفط والغاز
،حسب الطلب؛ خدمات إنتاج النفط؛ معالجة آبار النفط والغاز
 خدمات التدخل آلبار النفط والغاز إلزالة السوائل،وتحديدًا
 تحسين الحقن الكيميائي وخدمات، وتحديدًا،وتحسين اإلنتاج
توليد النيتروجين على شكل حقن نيتروجين في قاع اآلبار
لتعزيز اإلنتاجية من خالل إدارة ضغط البئر؛ خدمات تكرير
النفط؛ معالجة الغاز الطبيعي؛ معالجة آبار النفط والغاز؛ إنتاج
الطاقة؛ ترشيح وتنقية الغاز الطبيعي؛ معالجة النفط والغاز
الطبيعي؛ إنتاج الطاقة؛ المشاورة الفنية في مجال معالجة آبار
النفط والغاز؛ المشاورة الفنية في مجال إنتاج ومعالجة النفط
والغاز؛ االستشارات الفنية في مجال إزالة الهيدروكربونات
وتفريغها من أجل صناعات التكرير والبتروكيماويات؛ معالجة
النفط

______________________________________
US : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
90/455610 : رقم االدعاء
08-01-2021 : تاريخ االدعاء
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Date of

18/04/2021

Applicant Name:

Nationality

Beijing Dajia Internet
Information Technology Co.,
Ltd.
: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

18/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

بيجينغ داجيا انترنت إنفورميشن تكنولوجي
. ليمتد،.كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

: جنسية الطالب

Room 101D1-7, 1st Floor,
 بيلدينغ،إس تي فلور1 ،7-1دي101 روم
Building 1, No. 6, Shangdi
 هايديان، شانغدي ويست رود،6 . نمبر،1
West Road, Haidian District,
 الصين، بكين،ديستريكت
Beijing, 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
177266
41
41
177266

Goods/Services

Instruction services; Organization of shows
[impresario services]; Bookmobile services;
Publication of texts, other than publicity texts;
Online publication of electronic books and
journals; Layout services, other than for
advertising purposes; Entertainment services;
Video tape production; Providing online videos,
not downloadable; Providing online music, not
downloadable; Photography; Writing of texts;
Production of shows; Presentation of live
performances; Ticket agency services
[entertainment]; Providing television programmes,
not downloadable, via video-on-demand services;
Game services provided online from a computer
network; Subtitling; Dubbing; Disc jockey
services.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CN
Claim No : 52137932
Claim Date : 2020-12-14

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات التدريس؛ تنظيم العروض [خدمات متعهدي الحفالت]؛
خدمات المكتبات المتجولة؛ نشر نصوص بخالف نصوص
الدعاية واإلعالن؛ النشر اإللكتروني للكتب والمجالت
 لغير األغراض الدعائية؛،اإللكترونية؛ خدمات العروض
خدمات الترفيه؛ إنتاج شرائط الفيديو؛ توفير مقاطع فيديو عبر
 غير، غير قابلة للتنزيل؛ توفير موسيقى عبر اإلنترنت،اإلنترنت
قابلة للتنزيل؛ التصوير الفوتوغرافي؛ كتابة نصوص؛ إنتاج
عروض مسرحية؛ تقديم الحفالت بشكل مباشر؛ خدمات وكاالت
التذاكر [ترفيه]؛ تقديم برامج تليفزيونية غير قابلة للتنزيل عبر
خدمات الفيديو حسب الطلب؛ خدمات األلعاب المقدمة عبر
اإلنترنت عن طريق شبكة الكمبيوتر؛ ترجمة األفالم؛ إعادة
.تسجيل الصوت (الدبلجة)؛ خدمات مقدم األغاني

_______________________________________
CN : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
52137932 : رقم االدعاء
14-12-2020 : تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

02/05/2021

اسم طالب التسجيل:

الديوان االميري
قطر
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

شارع الكورنيش ،ص.ب  923الدوحة قطر

02/05/2021

Applicant Name:

Diwan Emiri
: Qatar

Foreign Company
Al Corniche Street, P.O. Box
923 Doha Qatar

Abu -Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية
Property TMP Agents
ص.ب 11192 -65100901مبنى مجموعة
P.O.Box921100- 11192 P.O.Box
طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة،
921100 Amman 11192, Jordan
ص .ب  921100عمان  11192االردن
Class
الصنف
177292
41
41
177292

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات الترفيه والتسلية والنشاطات االجتماعية والثقافية
والرياضية.

Date of

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Leisure and entertainment services, social, cultural
and sports activities.

257

: تاريخ ايداع الطلب

Cambridge Boxhill Language
Assessment Pty Ltd
: Australia
Foreign Company

كامبريدج بوكسهيل النغويج اسيسمنت بيه
تي واي ليمتد
استراليا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

PO Box 16136, Collins Street
West VIC 8007, AUSTRALIA

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

27/05/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

27/05/2021

Date of

Abu -Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية
Property TMP Agents
 مبنى مجموعة11192 -65100901ب.ص
P.O.Box921100- 11192 P.O.Box
، شارع مكة،104 طالل أبوغزالة بناية رقم
921100 Amman 11192, Jordan
 االردن11192  عمان921100  ب.ص
Class
الصنف
177345
41
41
177345

Goods/Services

Education advisory services; Education
information; Education services; Educational
assessment services; Educational examination;
Educational instruction; Educational seminars;
Provision of information relating to education;
Provision of information relating to training;
Provision of training; Academic examination
services; Provision of educational examinations;
Design of educational courses, examinations and
qualifications; Provision of tests and examinations
to assess language skills; Provision of tests
designed to assess language capabilities.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، معلومات التعليم،الخدمات االستشارية (النصح) التعليمية
، امتحانات تعليمية، خدمات التقييم التعليمي،خ دمات التعليم
 توفير المعلومات المتعلقة، ندوات تعليمية،االرشادات التعليمية
، توفير التدريب، توفير المعلومات المتعلقة بالتدريب،بالتعليم
، توفير االمتحانات التعليمية،خدمات االمتحانات األكاديمية
 تقديم،تصميم الدورات واالمتحانات والمؤهالت التعليمية
 توفير،االختبارات واالمتحانات لتقييم المهارات اللغوية
.اختبارات مصممة لتقييم القدرات اللغوية
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Date of

30/05/2021

Applicant Name:

PATEK PHILIPPE SA
GENEVE
: Switzerland
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

30/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

باتيك فيليب اس ايه جنيف

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

Rue du Rhone, 41 – 1204
 سويسرا، جنيف1204 - 41 ،رو دو رون
GENEVE, SWITZERLAND
)(سي اتش
(CH)
Abu -Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية
Property TMP Agents
 مبنى مجموعة11192 -65100901ب.ص
P.O.Box921100- 11192 P.O.Box
، شارع مكة،104 طالل أبوغزالة بناية رقم
921100 Amman 11192, Jordan
 االردن11192  عمان921100  ب.ص
Class
الصنف
177347
41
41
177347

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

PATEK PHILIPPE MUSEUM
Goods/Services

Training; provision of training courses; vocational
training services; arranging of training courses;
organising events for cultural purposes; arranging
and conducting of educational events; arranging of
displays for cultural purposes; organization of
congresses and conferences for cultural and
educational purposes; seminars; party planning
[entertainment]; museum services; museum
exhibitions; art exhibition services; issue of
publications; publication of books; publication of
manuals; publication of catalogues; publication of
magazines; publishing of web magazines;
providing online electronic publications, not
downloadable; publishing services for periodical
and non-periodical publications, other than
publicity texts.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CH
Claim No : 06934/2021
Claim Date : 2021-04-30

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 تنظيم، خدمات التدريب المهني، توفير دورات تدريبية،التدريب
 تنظيم، تنظيم المناسبات للغايات الثقافية،الدورات التدريبية
 ترتيب العروض للغايات،وإدارة المناسبات (األحداث) التعليمية
 تنظيم اإلجتماعات والمؤتمرات للغايات الثقافية،الثقافية
 خدمات،] تنظيم الحفالت [الترفيه، الندوات،والتعليمية
 إصدار، خدمات المعارض الفنية، معارض المتاحف،المتاحف
 نشر، نشر الكتيبات اإلرشادية، نشر الكتب،المنشورات
 توفير، نشر مجالت على اإلنترنت، نشر المجالت،الفهارس
،المنشورات اإللكترونية غير القابلة للتنزيل عبر اإلنترنت
خدمات النشر للمطبوعات الدورية وغير الدورية بخالف
.النصوص الدعائية

_______________________________________
CH : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
06934/2021 : رقم االدعاء
30-04-2021 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

19/08/2021

Applicant Name:

International Academy of
Public Health IAPH
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

963709- 11196 Abdulla Ben
Abbas street, Shmeisani,
Amman
963709- 11196 Abdulla Ben
Abbas street, Shmeisani,
Amman
Class
177103
41

Goods/Services

d arranging , services educational , education
academies , services iconducting of conferences ,

19/08/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة االكاديمية الدولية للصحة المجتمعية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
 عمان11196 -963709 عمان
 عمان11196 -963709

41

الصنف

177103

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 الخدمات, ) خدمات االكاديميات (التعليم, خدمات التدريب
,  خدمات ترتيب وتنظيم المؤتمرات, التعليمية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

19/08/2021

Applicant Name:

International Academy of
Public Health IAPH
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

963709- 11196 Abdulla Ben
Abbas street, Shmeisani,
Amman
963709- 11196 Abdulla Ben
Abbas street, Shmeisani,
Amman
Class
177104
41

Goods/Services

d arranging , services instruction , services
educational , education aconducting of
conferences ,

19/08/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة االكاديمية الدولية للصحة المجتمعية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
 عمان11196 -963709
 عمان11196 -963709

41

الصنف

177104

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 خدمات,  الخدمات التعليمية, )خدمات االكاديميات (التعليم
 خدمات ترتيب وتنظيم المؤتمرات, التدريب
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

06/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة الدراجات الحره للتدريب

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

06/09/2021

Date of

Free cycling company for
training
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

 11953 -420عمان  -الشميساني

420- 11953 amman

 11953 -420عمان  -الشميساني
177231

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تعليم وقيادة الدراجه نارية تدريب دراجة نارية توفير األحداث
الرياضية والرياضية الجماعية »؛ والخدمات الترفيهية
والتعليمية المتعلقة بسائقي الدراجات النارية أو الدراجات النارية

420- 11953 amman
41

41

Class

177231

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

teaching and driving motorcycle,motorcycle
training providing collegiate athletic and sporting
events,entertainment and education services
relating to motorcyclist or motorcycling
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تاريخ ايداع الطلب :

09/11/2021

اسم طالب التسجيل:

محمد نبيل فؤاد بركات
االردن
مؤسسة فردية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 11151 -10154عمان  -ش مكة

177360

الصنف

mohammad nabil fuad barakat
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

10154- 11151 amman - mecca
str

 11151 -10154عمان  -ش مكة

من اجل البضائع/الخدمات التالية

ترجمة

اعالن الجريدة الرسمية

09/11/2021

Date of

10154- 11151 amman - mecca
str
41

41

Class

177360

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Translation
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

09/12/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة الجاذبية لالستثمار الرياضي
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

09/12/2021

Date of

Gravity Athletic Investments
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

 11953 -1251عمان-عبدون

1251- 11953 amman -abdoun

 11953 - 1251عمان-عبدون

1251- 11953 amman -abdoun

177241

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

التعليم والتهذيب التدريب الترفية األنشطة الرياضية والثقافية .
التدريب الرياضي إقامة دروس لياقة بدنية خدمات النوادي
الصحية (خدمات تدريب اللياقة البدنية والحفاظ على الصحة )
تعليمات الرياضة البدنية

41

41

Class

177241

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

;Education; providing of training; entertainment
sporting and cultural activities, Coaching
[training], Conducting fitness classes, Health club
services (health and fitness training), Gymnastic
instruction
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Date of

18/04/2021

Applicant Name:

Nationality

Beijing Dajia Internet
Information Technology Co.,
Ltd.
: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

18/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

بيجينغ داجيا انترنت إنفورميشن تكنولوجي
. ليمتد،.كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

: جنسية الطالب

Room 101D1-7, 1st Floor,
 بيلدينغ،إس تي فلور1 ،7-1دي101 روم
Building 1, No. 6, Shangdi
 هايديان، شانغدي ويست رود،6 . نمبر،1
West Road, Haidian District,
 الصين، بكين،ديستريكت
Beijing, 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
177264
42
42
177264

Goods/Services

Technological research; Industrial design; Interior
design; Creating and designing website-based
indexes of information for others [information
technology services]; Platform as a service [PaaS];
Conversion of data or documents from physical to
electronic media; Providing search engines for the
internet; Computer software design; Software
development in the framework of software
publishing; Graphic arts design.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CN
Claim No : 52152950
Claim Date : 2020-12-14

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

البحث التكنولوجي؛ التصميم الصناعي؛ التصميم الداخلي؛ إنشاء
وتصميم فهارس المعلومات القائمة على أساس مواقع الويب
للغير [خدمات تكنولوجيا المعلومات]؛ المنصة كخدمة [بي إيه
إيه إس]؛ تحويل البيانات أو المستندات من الوسائط المادية إلى
الوسائط اإللكترونية؛ توفير محركات بحث لإلنترنت؛ تصميم
برمجيات الحاسوب؛ تطوير البرمجيات في إطار نشر
.البرمجيات؛ تصميم فنون الجرافيك
_______________________________________
CN : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
52152950 : رقم االدعاء
14-12-2020 : تاريخ االدعاء
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Date of

17/05/2021

Applicant Name:

Akouos, Inc.
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

17/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

. إنك،أكويوس
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

645 Summer Street, Suite 200,
، بوسطن،200  سويت، سمر ستريت645
Boston, Massachusetts 02210,
 الواليات المتحدة،02210 ماساتشوستس
USA
األمريكية
Abu -Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property TMP Agents
11192  عمان921100 ب.ص11192
P.O.Box921100- 11192 P.O.Box
المملكة االردنية الهاشمية
921100 Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
177316
42
42
177316

Goods/Services

Scientific research consulting in the field of inner
ear disorders and conditions and hearing loss;
custom development of biochemical reagents and
biological nanoparticles, namely, therapeutic
compositions that include adeno-associated viral
(AAV) vectors to provide a platform for specific
expression of biologics with therapeutic effect in
gene therapy to restore, improve and preserve
hearing; custom development of biochemical
reagents and biological nanoparticles, namely,
therapeutic compositions that include adenoassociated viral (AAV) vectors to provide a
platform for specific expression of biologics with
therapeutic effect in gene therapy to treat inner ear
disorders and conditions
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90332992
Claim Date : 2020-11-20

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات االستشارات للبحوث العلمية في مجال اضطرابات
 التطوير المخصص،وحاالت األذن الداخلية وفقدان السمع
للكواشف البيوكيميائية والجسيمات النانوية البيولوجية وبالتحديد
التركيبات العالجية التي تشمل ناقالت الفيروس المرتبطة بالغدية
 ) لتوفير منصة لالستخراج المحدد لألحياء ذات التأثيرAAV(
العالجي في العالج الجيني الستعادة السمع وتحسينه والحفاظ
 التطوير المخصص للكواشف البيوكيميائية والجسيمات،عليه
النانوية البيولوجية وبالتحديد التركيبات العالجية التي تشمل
) لتوفير منصةAAV( ناقالت الفيروس المرتبطة بالغدية
لالستخراج المحدد لألحياء ذات التأثير العالجي في العالج
الجيني لعالج اضطرابات األذن الداخلية وحاالتها

_______________________________________ا
US : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
90332992 : رقم االدعاء
20-11-2020 : تاريخ االدعاء
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Date of

17/05/2021

Applicant Name:

Akouos, Inc.
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

17/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

. إنك،أكويوس
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

645 Summer Street, Suite 200,
، بوسطن،200  سويت، سمر ستريت645
Boston, Massachusetts 02210,
 الواليات المتحدة،02210 ماساتشوستس
USA
األمريكية
Abu -Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property TMP Agents
11192  عمان921100 ب.ص11192
P.O.Box921100- 11192 P.O.Box
المملكة االردنية الهاشمية
921100 Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
177311
42
42
177311

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

AKOUOS
Goods/Services

Scientific research consulting in the field of inner
ear disorders and conditions and hearing loss;
custom development of biochemical reagents and
biological nanoparticles, namely, therapeutic
compositions that include adeno-associated viral
(AAV) vectors to provide a platform for specific
expression of biologics with therapeutic effect in
gene therapy to restore, improve and preserve
hearing; custom development of biochemical
reagents and biological nanoparticles, namely,
therapeutic compositions that include adenoassociated viral (AAV) vectors to provide a
platform for specific expression of biologics with
therapeutic effect in gene therapy to treat inner ear
disorders and conditions
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90332974
Claim Date : 2020-11-20

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات االستشارات للبحوث العلمية في مجال اضطرابات
 التطوير المخصص،وحاالت األذن الداخلية وفقدان السمع
للكواشف البيوكيميائية والجسيمات النانوية البيولوجية وبالتحديد
التركيبات العالجية التي تشمل ناقالت الفيروس المرتبطة بالغدية
 ) لتوفير منصة لالستخراج المحدد لألحياء ذات التأثيرAAV(
العالجي في العالج الجيني الستعادة السمع وتحسينه والحفاظ
 التطوير المخصص للكواشف البيوكيميائية والجسيمات،عليه
النانوية البيولوجية وبالتحديد التركيبات العالجية التي تشمل
) لتوفير منصةAAV( ناقالت الفيروس المرتبطة بالغدية
لالستخراج المحدد لألحياء ذات التأثير العالجي في العالج
الجيني لعالج اضطرابات األذن الداخلية وحاالتها

______________________________________
US : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
90332974 : رقم االدعاء
20-11-2020 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

07/07/2021

اسم طالب التسجيل:

تشامبيون اكس يو اس ايه انك
امريكا
شركة اجنبية

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

 11177اس ستاديوم دي ار شوجر الند
تكساس الواليات المتحدة االمريكية 77478

عنوان التبليغ

 11193 - 93093عمان

رقم العالمة التجارية

177259

07/07/2021

Date of

championx usa inc
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

11177 s stadium dr sugar land
texas united states 77478
93093- 11193 Amman

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الفئة  :42تطوير البرمجيات في مجال برمجيات األتمتة والمراقبة والتحكم
الخاصة بصناعات النفط والغاز؛ الخدمات الفنية المتعلقة بالمعدات
والتكنولوجيا وأنظمة ووحدات تحكم األتمتة ،في كل حالة في مجال النفط
والغاز ،وتحديدًا ،توفير المعلومات التقنية المتعلقة بالمعدات وأنظمة األتمتة
ووحدات التحكم في صناعات النفط والغاز ،والخدمات الهندسية المتعلقة
بالمعدات والتكنولوجيا وأنظمة األتمتة ووحدات التحكم في مجال النفط
والغاز؛ خدمات التصميم الهندسي ألوعية الضغط والعمليات المعيارية
واإلنتاج ومزالق معدات الترشيح؛ توفير برمجيات تعمل على الويب غير
قابلة للتنزيل للتحكم في واحد أو أكثر من المعلمات في التصميم أو التوثيق أو
التخزين أو التقارير المتعلقة بتطبيقات المضخات الغاطسة الكهربائية أو
غيرها من التطبيقات في سوق حقول النفط األولية؛ خدمات إدارة اآلبار،
وتحديدًا ،المراقبة عن بعد للمضخات الكهربائية الغاطسة وما يرتبط بها من
معدات خاصة بأنظمة الرفع االصطناعي لتحسين إنتاج آبار النفط والغاز؛
المراقبة عن بعد ألصول النفط والغاز ذات البئر الواحد أو متعددة اآلبار
لتوفير التنبيه المسبق والتشخيص وتحليل البيانات وتوقع األداء؛ توفير بيانات
حقول النفط والغاز الرقمية للتحليل؛ معالجة آبار النفط والغاز وخطوط
األنابيب في صورة معالجة كيميائية آلية آلبار النفط وخطوط األنابيب،
وتحديدًا ،إدارة المحاقن الكيميائية في مواقع اآلبار أو خطوط األنابيب من
خالل خوارزميات التحكم الموجودة في وحدة تحكم الموقع؛ تحليل استكشاف
حقول النفط؛ مسوحات حقول النفط؛ البرمجيات كخدمة ()SaaS؛ فحص آبار
البترول؛ التحاليل لغرض إجراء بحوث النفط؛ تحليل حقول النفط؛ معاينة
حقول النفط؛ البحوث الصناعية المتعلقة بصناعة النفط والغاز؛ البحوث الفنية
المتعلق بصناعة النفط والغاز؛ البحوث والتحاليل الكيميائية؛ خدمات البحوث
المخبرية المتعلقة بصناعة النفط والغاز؛ خدمات البحث والتطوير
واالستشارات في صناعة النفط والغاز ،وتحديدًا ،البحث والتطوير في
المنتجات واالستشارات الفنية في مجال إنتاج ومعالجة النفط والغاز؛ الخدمات
التشخيصية لصناعة النفط والغاز ،وتحديدًا ،تحديد المشكالت المتعلقة
بالمعدات واآلالت واألجهزة والكيماويات المستخدمة في استخراج النفط
والغاز وإنتاجهما ومعالجتهما وتكريرهما؛ خدمات تدقيق الحسابات في
صناعة النفط والغاز ،وتحديدًا ،فحص ممارسات االستخراج واإلنتاج
وا لمعالجة والتكرير وتقديم التوصيات لتحسين السالمة والكفاءة؛ خدمات
فحص خطوط األنابيب؛ اختبار وتحليل وتقييم بضائع اآلخرين ،وتحديدًا،
األنظمة المركزية المستخدمة في إيصال المواد الكيميائية إلى آبار النفط تحت
سطح البحر ،ألغراض التوثيق؛ البرمجيات كخدمة ( )SaaSوتضم برمجيات
تُستخدَم في صناعات النفط والغاز والطاقة ،وتحديدًا ،من أجل تدقيق

42

42

Class

177259

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Software development in the field of automation, monitoring
and control software for the oil and gas industries; technical
services related to equipment, technology, automation
systems and controls, in each case, in the oil and gas field,
namely, providing technology information related to
equipment, automation systems and controls in the oil and
gas industries, and engineering services related to
equipment, technology, automation systems and controls in
the oil and gas field; engineering design services for pressure
vessels, modular process, production, and filtration
equipment skids; providing a non-downloadable, web-based
software for controlling one or more parameters in the
design, documentation, storage, or reports related to
electrical submersible pump applications or other
applications in the upstream oilfield market; Well
management services, namely, remote monitoring of
electrical submersible pumps (esp) and associated artificial
lift system equipment for oil and gas well production
optimization; remote monitoring of single or multi-well oil
and gas assets to provide advance alarming, diagnostics, data
analysis, performance prediction; providing digital oil and
gas field data for analysis; oil and gas well and pipeline
treatment in the nature of automated chemical treatment of
oil wells and pipelines, namely, managing chemical
injections into well sites or pipelines through control
algorithms housed in a site controller; analysis for oil-field
exploration; oil-field surveys; software as a service; oil-well
;testing; analysis for oil research; analysis of oil fields
inspection of oil fields; industrial research relating to the oil
and gas industry; technical research relating to the oil and
gas industry; chemical research and analysis; laboratory
;research services relating to the oil and gas industry
research, development, and consulting services for the oil
and gas industry, namely, product research and development
and technical consulting in the field of oil and gas production
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and processing; diagnostic services for the oil and gas
industry, namely, identifying issues with equipment,
machinery, apparatus, and chemicals used in the recovery,
production, processing, and refining of oil and gas; auditing
services for the oil and gas industry, namely, examining
recovery, production, processing, and refining practices and
making recommendations for improved safety and
efficiencies; pipeline inspection services; testing, analysis
and evaluation of the goods of others, namely, umbilical
systems used for chemical delivery to subsea oil wells, for
purposes of certification; software as a service (SaaS)
featuring software for use in the oil, gas, and energy
industries, namely, for auditing, simulating, assessing,
monitoring, managing, and optimizing resources used in the
oil and gas industry, such as chemicals, energy, water, and
human resources; software as a service (SaaS) featuring
software for ensuring business compliance with
environmental regulations in the oil and gas industry;
software as a service (SaaS) featuring software for auditing,
simulating, assessing, managing, and optimizing water
supply, water consumption, and water quality in industrial
and manufacturing processes in the oil and gas industry;
software as a service (SaaS) featuring software that allows
users to conduct, monitor, manage, track, and analyze
business activities in the oil and gas industry, namely,
software for tracking documents, preparing invoices,
payment management, order tracking, order fulfillment, and
order shipping integration; software as a service (SaaS)
featuring software that allows users to conduct, monitor,
manage, track, and analyze business activities in the oil and
gas industry, namely, software for risk assessment,
information security, business analysis, audit and audit
planning, and sales management; software as a service
(SaaS) featuring software for database management, sales
and customer tracking and management, inventory
management, order management, and for generating reports
all for use in the oil and gas industry; software as a service
(SaaS) featuring software for collecting, aggregating, and
analyzing data from various sources such as remote sensors,
laboratory results, geographic data, and weather data;
software as a service (SaaS) featuring software that allows
users to receive reports, alerts, and notifications related to
industrial processes; software as a service (SaaS) for project
management; software as a service (SaaS) for monitoring
and managing cooling water systems, boiler systems, waste
water treatment systems, and industrial water systems
________________________________________Priority
claim: Claim Country : US
Claim No : 90/455610
Claim Date : 2021-01-08

الحسابات الخاصة بالموارد المستخدمة في صناعة النفط والغاز ومحاكاتها
 ومن أمثلتها الكيماويات والطاقة،وتقييمها ومراقبتها وإدارتها وتحسينها
) وتضم برمجياتSaaS( والمياه والموارد البشرية؛ البرمجيات كخدمة
لضمان امتثال األعمال للوائح البيئية في صناعة النفط والغاز؛ البرمجيات
) وتضم برمجيات لتدقيق حسابات ومحاكاة وتقييم وإدارةSaaS( كخدمة
وتحسين إمدادات المياه واستهالك المياه وجودة المياه في العمليات الصناعية
) وتضمSaaS( والتصنيعية في صناعة النفط والغاز؛ البرمجيات كخدمة
برمجيات تتيح للمستخدمين إجراء األنشطة التجارية في صناعة النفط والغاز
 برمجيات تتبع الوثائق وإعداد، وتحديدًا،ومراقبتها وإدارتها وتتبعها وتحليلها
الفواتير وإدارة المدفوعات وتتبع الطلبات وتنفيذ الطلبات وتكامل شحن
) وتضم برمجيات تتيح للمستخدمينSaaS( الطلبات؛ البرمجيات كخدمة
إجراء األنشطة التجارية في صناعة النفط والغاز ومراقبتها وإدارتها وتتبعها
 برمجيات تقييم المخاطر وأمن المعلومات وتحليل األعمال، وتحديدًا،وتحليلها
وتدقيق الحسابات وتخطيط التدقيق وإدارة المبيعات؛ البرمجيات كخدمة
) وت ضم برمجيات إلدارة قواعد البيانات والمبيعات وتتبع العمالءSaaS(
وإدارتهم وإدارة المخزون وإدارة الطلبات وإعداد التقارير وكل ذلك
) وتضمSaaS( الستخدامه في صناعة النفط والغاز؛ البرمجيات كخدمة
برمجيات لجمع وتجميع وتحليل البيانات من مصادر مختلفة مثل أجهزة
االستشعار عن بعد ونتائج المختبرات والبيانات الجغرافية وبيانات الطقس؛
) وتضم البرمجيات التي تتيح للمستخدمين استالمSaaS( البرمجيات كخدمة
التقارير والتنبيهات واإلخطارات المتعلقة بالعمليات الصناعية؛ البرمجيات
) لمراقبةSaaS( ) إلدارة المشاريع؛ البرمجيات كخدمةSaaS( كخدمة
وإد ارة أنظمة مياه التبريد وأنظمة المراجل وأنظمة معالجة مياه الصرف
وأنظمة المياه الصناعية

______________________________________
US : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
90/455610 : رقم االدعاء
08-01-2021 : تاريخ االدعاء
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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

177109

340493- 11134 amman
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها
خدمات تصميم وتطوير معدات وبرمجيات الحاسوب

Applicant Name:
Nationality

عمان  -الدوار السابع 11134 -340493
 11134 - 340493عمان

08/08/2021

Date of

42

42

Class

177109

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Scientific and technological services and research
and design relating thereto design and
development of computer hardware and software
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

31/10/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة بالل الدجاني وكميل دواني

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
تضامن
عمان،الشميساني ،االردن

Bilal Dajani & Camille Doany
Co
: Jordan
General Partnership Company

Applicant Name:

Amman,shmaisani, jordan

ص.ب 11151 -10023عمان -الصويفية -
شارع باريس مجمع  13دجلة التجاري
177328

31/10/2021

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تصميم جرافيك,خدمات تصميم مواقع االنترنت خدمات
شبكات الحاسوب.

P.O.Box10023- 11151 Amman -

paris street
42

42

Class

177328

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Graphic design services , web design services ,
computer network services
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

14/09/2020

اسم طالب التسجيل:

تشيلي للمأكوالت الغربية
االردن
ذ.م.م

chili llmakolat alghrbyeh
: Jordan
Limited Liability Company

 11196 -963563عمان الدوار السابع

963563- 11196 AMMAN 7
circle

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 11196 -963563عمان الدوار السابع

177242

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات المطاعم

الصنف

14/09/2020

Date of
Applicant Name:

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

963563- 11196 AMMAN 7
circle
43

43

Class

Nationality

177242

Trademark

Goods/Services

restaurant services
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تاريخ ايداع الطلب :

25/01/2021

اسم طالب التسجيل:

نهر الدون للحلويات

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م
 11151 -510596عمان  -شارع مكه

177228

الصنف

Nahr Alduwn Sweets
Company
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

510596- 11151 Amman- maka
Stret

 11151 -510596عمان  -شارع مكه

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات المقاهي

اعالن الجريدة الرسمية

25/01/2021

Date of

510596- 11151 Amman- maka
Stret
43

43

Class

177228

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

café services
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

17/02/2021

Applicant Name:

Khaldoun Sami Salem Bibars
: Jordan
INDIVIDUAL

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

17/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

خلدون سامي سليم بيبرس
االردن
فرد

:اسم طالب التسجيل

Amman Madina Al
عمان شارع المدينة المنورة عمارة محمد
Munawwarah Street
 االردن246 رجا العبوشي رقم
Mohammed Raja Al - Abushi
Building No. 246 Jordan
SMAS Intellectual Property
- 910580ب.سماس للملكية الفكرية ص
P.O.Box910580- 11191 Bldg.
 بجانب مدارس الدر،8 بناية رقم11191
No. 8, next to Aldor
، شارع محمد هليل، حي الصالحين،المنثور
Almanthoor Schools Al االردن- عمان،منطقة تالع العلي
Salheen District, Mohammed
Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
Class
الصنف
177239
43
43
177239

Goods/Services

Services for providing food and drink, coffee shop,
cafeteria, food and drink catering, self-service
restaurants, restaurants, snack-bars, cocktail and
juice restaurants, food-selling restaurants, selling
all kinds of sweets, preparing and selling grills
(chicken and meat).

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 التزويد، كافتيريا، مقهى،خدمات توفير األطعمة والمشروبات
 مطاعم تقديم، مطاعم، مطاعم الخدمة الذاتية،بالطعام والشراب
 مطاعم بيع، مطاعم بيع الكوكتيالت والعصائر،الوجبات الخفيفة
 اعداد وتجهيز وبيع، بيع الحلويات بجمع انواعها، الماكوالت
.)المشاوي (دجاج ولحمه

274

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

14/04/2021

Applicant Name:

Hyatt International
Corporation
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

14/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

حياة انترناشونال كوربوريشن

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

150 North Riverside Plaza,
 فورتينث، نورث ريفرسايد بالزا150
14th Floor, Chicago, IL 60606,
 الواليات،60606  إلينوي، شيكاغو،فلور
USA
المتحدة 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
177286
43
43
177286

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ANDAZ
Goods/Services

Hotels; resort hotels; motels; temporary accommodations;
arranging of temporary accommodations namely serviced
apartments, apartments and condominiums; reservation of
hotel rooms and temporary lodging; reservation services for
providing temporary housing accommodations for travelers
and vacationers; reservation services made via website for
hotel rooms and temporary accommodations for travelers
and vacationers; providing travel lodging information
services; providing information in the field of hotels and
temporary accommodations for travelers and vacationers
including via a website; specialized hotel services rendered
as part of a program for frequent hotel guests; hotel services
featuring incentive programs providing special guest
services, amenities and awards to frequent hotel guest
members; restaurant, bar and cocktail lounge services; snack
bar services; catering for the provision of food and
beverages; providing information on restaurant, catering and
bar services including via a website; providing banquet and
social function venues for special occasions; providing
conference, exhibition and meeting venues; providing
information on the provision of banquet and social function
facilities for special occasions and the provision of
conference, exhibition and meeting facilities including via a
website; rental of chairs, tables, table linen and glassware for
conference, exhibition, meeting and social functions and
banquets; rental of meeting rooms.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 أماكن اإلقامة،) النزل (الموتيالت، فنادق المنتجعات،الفنادق
 ترتيب أماكن اإلقامة المؤقتة بالتحديد الشقق المخدومة،المؤقتة
 حجز غرف الفنادق والسكن،والشقق والوحدات السكنية
 خدمات الحجز لتوفير مساكن مؤقتة للمسافرين،المؤقت
 خدمات الحجز التي تتم عبر الموقع اإللكتروني،والمصطافين
 تقديم،لغرف الفنادق واإلقامة المؤقتة للمسافرين والمصطافين
 توفير المعلومات في،خدمات معلومات اإلقامة أثناء السفر
مجال الفنادق واإلقامة المؤقتة للمسافرين والمصطافين بما في
 الخدمات الفندقية المتخصصة،ذلك عبر الموقع اإللكتروني
 الخدمات،المقدمة كجزء من برنامج لنزالء الفندق الدائمين
الفندقية التي تضم برامج الحوافز التي تقدم خدمات للضيوف
،المميزين ووسائل الراحة والجوائز ألعضاء الفندق الدائمين
 خدمات مطاعم،خدمات المطاعم والحانات وصالة الكوكتيل
 خدمات التموين لتوفير األطعمة،الوجبات الخفيفة
 توفير معلومات عن خدمات المطاعم والتموين،والمشروبات
 توفير أماكن،والحانات بما في ذلك عبر موقع إلكتروني
 توفير،الحفالت والمناسبات االجتماعية للمناسبات الخاصة
 توفير معلومات،أماكن المؤتمرات والمعارض واالجتماعات
عن توفير أماكن الحفالت والمناسبات االجتماعية للمناسبات
الخاصة وتوفير مرافق المؤتمرات والمعارض واالجتماعات
 تأجير الكراسي والطاوالت،بما في ذلك عبر موقع إلكتروني
وأغطية المائدة واألواني الزجاجية للمؤتمرات والمعارض
 تأجير قاعات،واالجتماعات والمناسبات االجتماعية والحفالت
.اجتماعات
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Date of

14/04/2021

Applicant Name:

Hyatt International
Corporation
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

14/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

حياة انترناشونال كوربوريشن

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

150 North Riverside Plaza,
 فورتينث، نورث ريفرسايد بالزا150
14th Floor, Chicago, IL 60606,
 الواليات،60606  إلينوي، شيكاغو،فلور
USA
المتحدة 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
177285
43
43
177285

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

HYATT ZILARA
Goods/Services

Hotels; resort hotels; motels; temporary accommodations;
arranging of temporary accommodations namely serviced
apartments, apartments and condominiums; reservation of
hotel rooms and temporary lodging; reservation services
for providing temporary housing accommodations for
travelers and vacationers; reservation services made via
website for hotel rooms and temporary accommodations
for travelers and vacationers; providing travel lodging
information services; providing information in the field of
hotels and temporary accommodations for travelers and
vacationers including via a website; specialized hotel
services rendered as part of a program for frequent hotel
guests; hotel services featuring incentive programs
providing special guest services, amenities and awards to
frequent hotel guest members; restaurant, bar and cocktail
lounge services; snack bar services; catering for the
provision of food and beverages; providing information on
restaurant, catering and bar services including via a
website; providing banquet and social function venues for
special occasions; providing conference, exhibition and
meeting venues; providing information on the provision of
banquet and social function facilities for special occasions
and the provision of conference, exhibition and meeting
facilities including via a website; rental of chairs, tables,
table linen and glassware for conference, exhibition,
meeting and social functions and banquets; rental of
meeting rooms.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 أماكن اإلقامة،) النزل (الموتيالت، فنادق المنتجعات،الفنادق
 ترتيب أماكن اإلقامة المؤقتة بالتحديد الشقق المخدومة،المؤقتة
، حجز غرف الفنادق والسكن المؤقت،والشقق والوحدات السكنية
،خدمات الحجز لتوفير مساكن مؤقتة للمسافرين والمصطافين
خدمات الحجز التي تتم عبر الموقع اإللكتروني لغرف الفنادق
 تقديم خدمات معلومات،واإلقامة المؤقتة للمسافرين والمصطافين
 توفير المعلومات في مجال الفنادق واإلقامة،اإلقامة أثناء السفر
المؤقتة للمسافرين والمصطافين بما في ذلك عبر الموقع
 الخدمات الفندقية المتخصصة المقدمة كجزء من،اإللكتروني
 الخدمات الفندقية التي تضم برامج،برنامج لنزالء الفندق الدائمين
الحوافز التي تقدم خدمات للضيوف المميزين ووسائل الراحة
 خدمات المطاعم والحانات،والجوائز ألعضاء الفندق الدائمين
 خدمات، خدمات مطاعم الوجبات الخفيفة،وصالة الكوكتيل
 توفير معلومات عن،التموين لتوفير األطعمة والمشروبات
خدمات المطاعم والتموين والحانات بما في ذلك عبر موقع
 توفير أماكن الحفالت والمناسبات االجتماعية،إلكتروني
 توفير أماكن المؤتمرات والمعارض،للمناسبات الخاصة
 توفير معلومات عن توفير أماكن الحفالت،واالجتماعات
والمناسبات االجتماعية للمناسبات الخاصة وتوفير مرافق
المؤتمرات والمعارض واالجتماعات بما في ذلك عبر موقع
 تأجير الكراسي والطاوالت وأغطية المائدة واألواني،إلكتروني
الزجاجية للمؤتمرات والمعارض واالجتماعات والمناسبات
. تأجير قاعات اجتماعات،االجتماعية والحفالت
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تاريخ ايداع الطلب :

02/05/2021

اسم طالب التسجيل:

الديوان االميري
قطر
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Diwan Emiri
: Qatar

شارع الكورنيش ،ص.ب  923الدوحة قطر
ابوغزالة للملكية الفكرية
11192عمان

02/05/2021

- 921100

177291

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تقديم الطعام والشراب وخدمات الفنادق.

الصنف

43

Date of

Nationality

Foreign Company

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

921100- 11192 Amman

Applicant for
Correspondence

Al Corniche Street, P.O. Box
923 Doha Qatar

43

Class

177291

Trademark

Goods/Services

Services for providing food and drink (Catering
services) and hotel services.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

30/06/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة مطعم سولوفينيا السياحي

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م
 11192 -922921عمان  -دابوق

177216

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تقديم الطعام والشراب

Slovenia Tourist Restaurant
Company
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

922921- 11192 amman - dabouq

 11192 -922921عمان  -دابوق
الصنف

30/06/2021

Date of

 922921- 11192 ammandabouq
43

43

Class

177216

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

food and beverage services
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تاريخ ايداع الطلب :

25/04/2021

اسم طالب التسجيل:

الهولندية لأليس كريم
مصر
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

25/04/2021

Applicant Name:

Dutch Ice Cream
: Egypt

Foreign Company

Unit W004, Galleria 40 - 26th
الوحدة دبليو  ،004جاليريا  -40محور 26
of July Corridor - Sheikh Zaidيوليو  -الشيخ زايد  -الجيزة
Giza
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
177289
43
43
177289

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Date of

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

المقاهي ،الكافتيريات ،التزويد بالطعام والشراب ،المطاعم،
مطاعم الخدمة الذاتية ،مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة.

;)Cafes; Cafeterias; Catering (Food and drink-
Restaurants; Restaurants (Self-service-); Snackbars.

اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان الفوشي واالبيض

Special condition: claiming fuchsia and white c
olors
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

15/08/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة النانو الدارة المطاعم السياحية
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 11814 -144382عمان  -خلدا

177332

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تقديم خدمة طعام وشراب

nano management company
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

144382- 11814 amman - khalda

 11814 -144382عمان  -خلدا
الصنف

15/08/2021

Date of

144382- 11814 amman - khalda
43

43

Class

177332

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

providing food and drink service
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

25/08/2021

اسم طالب التسجيل:

منتهى محمد وليد فريد عموص

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية

25/08/2021

Date of

muntaha mohamed walid farid
amous
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

 1118 -11اربد  -الشارع الرئيسي

11- 1118 irbid

 1118 -11اربد  -الشارع الرئيسي
177102

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تقديم الطعام والشراب

______________________________________
_التنازل :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق
باستعمال (الكلمات العامة والوصفية )بمعزل عن العالمة

11- 1118 irbid
43

43

Class

177102

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

food and drink services

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

26/08/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة ارياف للتوزيع
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

26/08/2021

Date of

Aryaf For Distribution
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

 11185 -852691عمان  -ش المدينة
المنورة

852691- 11185 amman

 11185 - 852691عمان  -ش المدينة
المنورة

852691- 11185 amman

177314

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تقديم الطعام والشراب

الصنف

43

43

Class

177314

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

services to provide food and drink
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تاريخ ايداع الطلب :

16/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة كاتليا للماكوالت
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 11115 -150851عمان  -دابوق

177243

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تقديم الطعام والشراب

cattleya food company
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

150851- 11115 amman - dabouq

 11115 -150851عمان  -دابوق
الصنف

16/09/2021

Date of

 150851- 11115 ammandabouq
43

43

Class

177243

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

food and drink catering services
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

18/10/2021

اسم طالب التسجيل:

مؤسسة درب عبدون للمشروبات الساخنة
عمر سيدو مصطفى الكردي

جنسية الطالب :

االردن
مؤسسة فردية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

عمان  -ش فوزي المغربي

Darb abdoun lil mashroubat
alsakheneh omer seydo
mustafa kurdi
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

amman - fawzi almghrabi st

 11184 -841310عمان  -ش بكين
177209

18/10/2021

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المقاهي الكافتيريات المطاعم مطاعم الخدمة الذاتية مطاعم تقديم
الوجبات الخفيفة التزويد بالطعام والشراب

 841310- 11184 ammanbakeen street
43

43

Class

177209

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Cafes Cafeterias Restaurants Self-Service
)Restaurants Snack Bars Catering ( Food & drink
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

25/01/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة نعمه وسميرات وابو العظام

neam wa smerat wa abu al
edam
: Jordan
General Partnership Company

عمان  -ش المدينة المنورة  -قرب شركة
بيجو

amman - madina monawara str

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
تضامن

 11134 -340802عمان  -ش المدينة
المنورة  -قرب شركة بيجو
177124

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تقديم الطعام والشراب (كوفي شوب )

الصنف

25/01/2022

Date of
Applicant Name:

 340802- 11134 ammanmadina monawara str
43

43

Class

177124

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

) services to provide food and drink (cafe
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

25/01/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة نعمه وسميرات وابو العظام

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
تضامن
 11134 -340802عمان  -ش المدينة
المنورة  -قرب شركة بيجو

177123

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تقديم الطعام والشراب (كوفي شوب )

neam wa smerat wa abu al
edam
: Jordan
General Partnership Company

Applicant Name:

340802- 11134 amman - madina
monawara str

 11134 -340802عمان  -ش المدينة
المنورة  -قرب شركة بيجو
الصنف

25/01/2022

Date of

 340802- 11134 ammanmadina monawara str
43

43

Class

177123

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

)services to provide food and drink (cafe
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اعالن الجريدة الرسمية

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

Class

43

: تاريخ ايداع الطلب

ماريوت ورلدوايد كوربوريشن

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

: جنسية الطالب

 ماريالند، بيثيسدا، فيرنوود رود10400
 الواليات المتحدة األمريكية،20817

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
177035

03/02/2021

األردن ذ/ سيدر وايت برادلي لالستشارات
، شارع مكة، عمان11821 -435ب.م م ص
أبراج الحجاز

43

الصنف

177035

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.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات المطاعم والتزويد بالطعام والشراب والحانات وصاالت
.االستراحة لتقديم الكوكتيل
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

04/04/2021

Applicant Name:

Incyte Holdings Corporation
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

04/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

انسايت هولدينغز كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

1801 Augustine Cut-Off,
، ويلمنغتون،اوف- اوغستين كت1801
Wilmington, Delaware 19803,
 الواليات المتحدة،19803 ديالوير
United States
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
177337
44
44
177337

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

QPARIK
Goods/Services

Providing patients and healthcare professionals
with information regarding diseases, diagnosis and
treatment of diseases.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تزويد المرضى والمتخصصين في الرعاية الصحية بالمعلومات
.المتعلقة باألمراض وتشخيصها وعالجها
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تاريخ ايداع الطلب :

02/05/2021

اسم طالب التسجيل:

الديوان االميري
قطر
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

شارع الكورنيش ،ص.ب  923الدوحة قطر

02/05/2021

Applicant Name:

Diwan Emiri
: Qatar

Foreign Company
Al Corniche Street, P.O. Box
923 Doha Qatar

Abu -Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
Property TMP Agents
11192ص.ب  921100عمان 11192
P.O.Box921100- 11192 P.O.Box
المملكة االردنية الهاشمية
921100 Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
177308
44
44
177308

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات المنتجعات الصحية.

Date of

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Spa services.
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تاريخ ايداع الطلب :

17/05/2021

اسم طالب التسجيل:

أكويوس ،إنك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

17/05/2021

Date of

Akouos, Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

645 Summer Street, Suite 200,
 645سمر ستريت ،سويت  ،200بوسطن،
Boston, Massachusetts 02210,
ماساتشوستس  ،02210الواليات المتحدة
USA
األمريكية
Abu -Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
Property TMP Agents
11192ص.ب  921100عمان 11192
P.O.Box921100- 11192 P.O.Box
المملكة االردنية الهاشمية
921100 Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
177315
44
44
177315

من اجل البضائع/الخدمات التالية

توفير موقع إلكتروني يعرض معلومات تثقيفية عن اضطرابات
وحاالت األذن الداخلية وفقدان السمع وعلم الوراثة
_______________________________________
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 90332986 :
تاريخ االدعاء 20-11-2020 :

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Providing a website featuring education
information regarding inner ear disorders and
conditions, hearing loss and genetics
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90332986
Claim Date : 2020-11-20
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تاريخ ايداع الطلب :

17/05/2021

اسم طالب التسجيل:

أكويوس ،إنك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

17/05/2021

Date of

Akouos, Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

645 Summer Street, Suite 200,
 645سمر ستريت ،سويت  ،200بوسطن،
Boston, Massachusetts 02210,
ماساتشوستس  ،02210الواليات المتحدة
USA
األمريكية
Abu -Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
Property TMP Agents
11192ص.ب  921100عمان 11192
P.O.Box921100- 11192 P.O.Box
المملكة االردنية الهاشمية
921100 Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
177310
44
44
177310

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

AKOUOS
من اجل البضائع/الخدمات التالية

توفير موقع إلكتروني يعرض معلومات تثقيفية عن اضطرابات
وحاالت األذن الداخلية وفقدان السمع وعلم الوراثة
_______________________________________
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 90332980 :
تاريخ االدعاء 20-11-2020 :

Goods/Services

Providing a website featuring education
information regarding inner ear disorders and
conditions, hearing loss and genetics
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90332980
Claim Date : 2020-11-20
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

26/04/2021

Applicant Name:

Scientific BioTech GmbH
: Germany
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Kranhaus 1, Im Zollhafen 18,
50678 Koln, Germany

26/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

ساينتيفيك بايوتيك جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

50678 ،18  ام زولهافن،1 كرانهاوس
 ألمانيا،كولن

Abu -Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property TMP Agents
11192  عمان921100 ب.ص11192
P.O.Box921100- 11192 P.O.Box
المملكة االردنية الهاشمية
921100 Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
177303
44
44
177303

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

SANAKIN
Goods/Services

Medical and veterinary services, pharmaceutical
consultancy, in particular services in relation to
prevention, diagnosis, consultancy, therapy and/or
follow-up care, in particular in the use of devices
(kits, systems) for therapeutic purposes;
Consultancy in the fields of medicine, pharmacy.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الخدمات الطبية والبيطرية واالستشارات الصيدالنية وخصوصا
أو/الخدمات المتعلقة بالوقاية والتشخيص واالستشارة والعالج و
)الرعاية المتابعة وخصوصا في استخدام األجهزة (أطقم وأنظمة
. االستشارات في مجاالت الطب والصيدلة،لألغراض العالجية
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تاريخ ايداع الطلب :

26/09/2021

اسم طالب التسجيل:

مشير ابراهيم محمد الردايده

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية
 11953 -420عمان  -طريق المطار

177293

من اجل البضائع/الخدمات التالية

ايواء ورعاية الحيوانات االليفة

Musher ibrahim mohammad
al radaydeh
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

420- 11953 amman - air port
way

 11953 -420عمان  -طريق المطار
الصنف

26/09/2021

Date of

420- 11953 amman - air port
way
44

44

Class

177293

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

shelter and care of pets

293

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

22/02/2022

Applicant N ame:

Razan Khalil Ibrahim Bizoo
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

44

Goods/Services

Nails care, beauty consultancy, beauty care of feet,
beauty salon services, hairdressing and beauty
salon services, beauty treatment services
especially for eyelashes, beauty care services
provided by a health spa, facial skin care
treatment, cosmetic laser treatment of skin, hair
treatment, laser removal of hair

رزان خليل ابراهيم بيظو
االردن
مؤسسة فردية

:اسم طالب التسجيل

 عمان الدوار السابع11183 -4641210
شارع ابن مضاء

4641210- 11183 amman circle
7 ebn moda st
Class

: تاريخ ايداع الطلب

عمان الدوار السابع شارع ابن مضاء

amman circle 7 ebn moda st

177221

22/02/2022

44

الصنف

177221

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

» العناية باالظافرء استشارات التجميل » العناية بجمال القدمين
 خدمات صالونات.  تصفيف الشعر٠ خدمات صالونات التجميل
 خدمات العناية٠  خدمات التجميل خاصة للرموش٠ التجميل
 عالج البشرة بالليزر التجميلي٠ بالجمال » عالج بشرة الوجه
 إزالة الشعربالليزر٠  عالج الشعر٠

294

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

15/03/2022

Applicant Name:

Samah Noor al deen Ismael
Omran
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

15/03/2022

: تاريخ ايداع الطلب

سماح نورالدين اسماعيل عمران

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

Abu Firas Al-Hamdani Street,
 مجمع السخاء,شارع ابو فراس الحمداني
Al-Sakhaa Complex (Complex
الدوار الثالث-) جبل عمان٢١ (مجمع رقم
No. 21) Jabal Amman - Third
Circle
855166 - 11855 Abu Firas Al شارع ابو فراس11855 - 855166
Hamdani Street, Al-Sakhaa
)٢١  مجمع السخاء (مجمع رقم,الحمداني
Complex (Complex No. 21)
الدوار الثالث-جبل عمان
Jabal Amman - Third Circle
Class
الصنف
177244
44
44
177244

Goods/Services

Medical Laboratories medical analysis services

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مختبرات طبيه خدمات التحاليل الطبية
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Date of
Applicant Name:
Nationality

Hyperconnect, Inc.
: Korea

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

23/02/2021

Foreign Company

23/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

. انك،هيبيركونكت
كوريا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

20F, ASEM Tower, 517,
،دايرو- يونجدونج،517 ، اسيم تاور،اف20
Yeongdong-daero, Gangnam جمهورية كوريا، سيؤول،جو-جانجنام
gu, Seoul, Republic of Korea
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177143
45
45
177143

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

AZAR
Goods/Services

Marriage agency services; marriage partner
introduction or dating services; online social
networking services; dating services; online social
networking services accessible by means of
downloadable mobile applications; providing
information via interactive on-line web sites in the
field of dating and to facilitate introduction of
individuals and development of relationships and
friendships; on-line dating services; video dating
services; dating services provided through social
networking; internet-based dating, matchmaking
and personal introduction services.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات وكاالت الزواج؛ خدمات تقديم شريك الزوجية أو
خدمات المواعدة؛ خدمات التواصل االجتماعي على اإلنترنت؛
خدمات المواعدة؛ خدمات الوصول إلى الشبكات االجتماعية
التي يمكن الوصول إليها عبر اإلنترنت من خالل تطبيقات
الهاتف المحمول القابلة للتنزيل؛ توفير المعلومات عبر مواقع
الويب التفاعلية على اإلنترنت في مجال المواعدة وتسهيل
تعارف األفراد وتنمية العالقات والصداقات؛ خدمات المواعدة
عبر االنترنت؛ خدمات المواعدة المرئية؛ خدمات المواعدة
المقدمة عبر شبكات التواصل االجتماعي؛ خدمات المواعدة
المستندة إلى االنترنت وخدمات وساطة الزواج وتعارف
.األشخاص
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

18/04/2021

اسم طالب التسجيل:

بيجينغ داجيا انترنت إنفورميشن تكنولوجي
كو ،.ليمتد.

جنسية الطالب :

الصين
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

18/04/2021

Applicant Name:

Beijing Dajia Internet
Information Technology Co.,
Ltd.
: China

Foreign Company

Room 101D1-7, 1st Floor,
روم 101دي1 ،7-1إس تي فلور ،بيلدينغ
Building 1, No. 6, Shangdi
 ،1نمبر ،6 .شانغدي ويست رود ،هايديان
West Road, Haidian District,
ديستريكت ،بكين ،الصين
Beijing, 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
177265
45
45
177265

من اجل البضائع/الخدمات التالية

التحريا ت حول السيرة الذاتية؛ المرافقة االجتماعية [المصاحبة]؛
تأجير المالبس؛ خدمات المواعدة؛ خدمات الشبكات االجتماعية
عبر اإلنترنت؛ خدمات وكالة الزواج؛ تسجيل أسماء المجاالت
]خدمات قانونية[؛إدارة حقوق التأليف والنشر؛ منح تراخيص
الملكية الفكرية؛ منح تراخيص برمجيات الحاسوب ]خدمات
قانونية[.
_______________________________________
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCN :
رقم االدعاء 52131413 :
تاريخ االدعاء 14-12-2020 :

Date of

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Personal background investigations; Escorting in
society [chaperoning]; Clothing rental; Dating
;services; Online social networking services
Marriage agency services; Registration of domain
;names [legal services]; Copyright management
Licensing of intellectual property; Licensing of
computer software [legal services].
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CN
Claim No : 52131413
Claim Date : 2020-12-14
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

05/08/2021

Applicant Name:

obeidat law firm company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

05/08/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة عبيدات العمال المحاماه
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

940731- 11194 amman - um
uthainah

 ام اذينة-  عمان11194 -940731

940731- 11194 amman - um
uthainah

 ام اذينة-  عمان11194 - 940731

177207

Class

45

Goods/Services

Alternative dispute resolution services Arbitration
services Consultancy (Intellectual property-)
Consultancy (security-) Intellectual property
Consultancy Intellectual property (Licensing of-)
legal research -

45

الصنف

177207

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 استشارات. َ خدمات التحكيم.خدمات الحلول البديلة للنزاعات
 استشارات الملكية الفكر. االستشار ات األمنية.الملكية الفكر ية
. األبحاث القانونية. ترخيص الملكية الفكرية.ية

