الجريدة الرسمية
للمملكة االردنية الهاشمية

العالمات التجارية
طلبات تسجيل عالمات تجارية

موقع الوزارةhttp://www.mit.gov.jo:

عمان:االربعاء  ٢ذو القعدة  ١٤٤٣هـ.الموافق 1حزيران سنة 2022م

رقم العدد 749:

الجريدة الرسمية
فهرس العدد
الموضوع

رقم الصفحة

طلبات تسجيل عالمات تجارية

363-3

من رقـــم ()177701-178044
والعالمات ()176643،177529،177528
والعالمة ()178057

رقم العدد()749
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تاريخ ايداع الطلب:

05/04/2021

اسم طالب التسجيل:

بيوريسورس انترناشونال ،انك.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

امريكا
شركة اجنبية
 4222امبيرور بلفد ،سويت  ،460دورهام،
ان سي  ، 7703الواليات المتحدة االميركية

05/04/2021

Date of

BioResource International,
Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

4222 Emperor Blvd, Suite 460,
Durham, NC7703, 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
177996
1
1
177996

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

XYLAMAX
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مضافات الستخدامها في صناعة األعالف ،تحديدا :إنزيم
زيالناز المستخدم لتحسين القيمة الغذائية

Goods/Services

Additives for use in the manufacture of animal
feeds, namely, a xylanase enzyme used for
improving nutritional value
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

28/02/2022

Applicant Name:

Modern Company For
Fertilizer Production Ltd
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

fertilizers - natural fertilizer

1

الشركة الحديثة لصناعة االسمدة

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

 المدينة الصناعية- سحاب- االردن
 المدينة- سحاب-  االردن11512 -174
الصناعية

174- 11512 jordan - Sahab industrial estate
Class

:تاريخ ايداع الطلب

االردن
م.م.ذ

jordan - Sahab - industrial
estate

177820

28/02/2022

1

الصنف

عنوان التبليغ

177820

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 اسمدة- سماد طبيعي
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تاريخ ايداع الطلب:

09/11/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة دانه التاج التجاريه

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سعودية
شركة اجنبية
السعودية  -الرياض

Danah Al-taj Trading
Company
: Saudi Arabia
Foreign Company

Applicant Name:

ksa - al riyad

 13110 - 1088الزرقاء  -ش المصفاه -
معامل الطوب
177769

09/11/2021

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

اصباغ .دهانات .اصباغ اليزارين .طالءات االخشب دهانات.
الطالءات االولية لهياكل المركبات .طالءات تاسيسية مانعة
للتسرب للهياكل القاعدية للمركبات .االوان المانية المستخدمة
في الفنون .دهانات االساس .مسحوق برونزي اللون للدهان.
مرفقات الدهانات .طالء التنك .طالء اللك .طالء ماني طباشيري

1088- 13110 zarqa - refinery str
2

2

Class

177769

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Dyestuff. Paints. Alizarin dyes. Varnishes. Wood.
Tinting's paints. Undercoating for vehicle chassis.
Undersealing for vehicle for chassis. Turpentine
thinner for paint. Water color paint use in art.
Thinner for pains. Lacquers. Distempers.
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تاريخ ايداع الطلب:

17/11/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة مجمع المناصير الصناعي
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

17/11/2021

Date of

Manaseer Industrial Complex
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

 Amman -king abdullah Streetعمان -شارع الملك عبد هللا الثاني -الدوار
Eighth circle -Manaseer
الثامن -مبنى مجموعة المناصير
Buliding
P.O.Box923202- 11192 Amman
ص.ب 11192 -923202عمان -جبل عمان
شارع الرئاسة -مجموعة العمري بناية -jabal amman al Ri'asa street Al 31omari group building 31
Class
الصنف
177806
2
2
177806

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الطالءات (دهانات ) طالءات للباد التسقيف (دهانات )

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

)coatings (paints) coatings for roofing felt (paints
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

17/08/2021

اسم طالب التسجيل:

الشركة االساسية للعدد والدهانات

جنسية الطالب :

االردن
ذ.م.م

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

17/08/2021

Date of

Basic Tools & Paints
Company
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

 11733 -177عمان  ،االردن

177- 11733 Amman, Jordan

 11733 -177عمان  ،االردن

177- 11733 Amman, Jordan

177528

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

شامبو صابون عطور وزيوت عطرية مستحضرات تجميل
غسول (لوشن) للشعر منظفات أسنان امالح الوجة و لجسم
كريمات

3

3

Class

177528

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Shampoo, soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices, body & face
salts, cream
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تاريخ ايداع الطلب:

20/12/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة بيتا لمواد التجميل
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سحاب  -مدينة الملك عبد هللا الثاني
الصناعية

177529

من اجل البضائع/الخدمات التالية

شامبو صابون عطور وزيوت عطرية مستحضرات تجميل
غسول (لوشن) للشعر منظفات أسنان امالح الوجة و لجسم
كريمات

beta for cosmetics co
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

sahab - king abdallah al thani
industry

 11512 -157سحاب  -مدينة الملك عبد
هللا الثاني الصناعية
الصنف

20/12/2021

Date of

157- 11512 sahab - king
abdallah al thani industry
3

3

Class

177529

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Shampoo, soaps;perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions;dentifrices, body & face
scrubs and creams

9

Date of

11/02/2021

Applicant Name:

Amorepacific Corporation
: Republic of Korea
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

:تاريخ ايداع الطلب

أموريباسيفيك كوربوريشن
جمهورية كوريا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

،جو-  يونجسان، دايرو-هانجانج، 100
 جمهورية كوريا الجنوبية،سيول

100, Hangang-daero, Yongsangu, Seoul, Republic of Korea
Taha Intellectual property
P.O.Box11821- 4692 Sweifieh,
Al Bayyenh Complex, Office
No.307
Class
177840
3

11/02/2021

4692 -11821ب.طه للملكية الفكرية ص
307  مكتب رقم، مجمع البينة،الصويفية

3

Goods/Services

Cosmetics; cosmetic kits; make-up powder; make-up
preparations; make-up removing preparations; makeup foundations; mascara; astringents for cosmetic
purposes; cosmetic creams; shaving creams; nonmedicated skin care preparations; skin toners; skin
moisturizer; body creams; essential oils; shaving
preparations; dentifrices; Tooth whitening
preparations; nail polish removers; false nails; nail
polish; nail care preparations; eye shadow; false
eyelashes; pencils for cosmetic purposes; cosmetic
preparations for eyelashes; lipsticks; Lip gloss; lip
liner; cosmetic preparations for bath and shower;
bath soaps and bubble bath; non-medicated bath
salts; hair gels; hair mousse; hair spray; hair care
preparations; hair color; hair bleaches;
shampoos;;hair conditioners; sunscreen preparations;
sun-tanning preparations for cosmetic purposes;
perfumes; deodorants for human beings or for
animals; shampoos for pets; antiperspirants
[toiletries];baby powder; non-medicated cosmetic
preparations for cellulite reduction; beauty masks;
cotton sticks for cosmetic purposes; Premoistened
tissues impregnated with cosmetic lotions; adhesives
for cosmetic use; cotton swabs for cosmetic
purposes; toiletries; soaps; room fragrances;
bleaching preparations and other substances for
laundry use.

الصنف

177840

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضرات تجميل؛ أطقم تجميل؛ مساحيق مكياج؛
مستحضرات مكياج؛ مستحضرات إزالة المكياج؛ ماكياج
أساسى؛ مسكرة؛ قابضات لألوعية ألغراض التجميل؛
كريمات تجميلية؛ كريمات ِحالقة؛ مستحضرات للعناية
بالبشرة ليست لغايات طبية؛ مساحيق الجلد؛ مرطب للجلد؛
كريمات للجسم؛ زيوت عطرية؛ مستحضرات ِحالقة؛
منظفات أسنان؛ مستحضرات تبييض األسنان؛ مزيالت
ملمعات األظافر؛ أظافر مستعارة؛ ملمع أظافر؛ مستحضرات
العناية باألظافر؛ ظالل العيون؛ رموش مستعارة؛ أقالم
ألغراض تجميلية؛ مستحضرات تجميل للرموش؛ طالء
الشفاه؛ ملمـِع للشفاه؛ محدد الشفاه؛ مستحضرات تجميلية
لإلستحمام و لحمام الدوش؛ صابون للحمام وفقاعات للحمام؛
أمالح إستحمام ليست لغايات طبية؛ جل للشعر؛ رغوة للشعر؛
رذاذ (سبراي) للشعر؛مستحضرات للعنايه بالشعر؛لون
للشعر؛ مبيض للشعر؛ شامبو؛ منعمات الشعر؛ مستحضرات
الوقاية من الشمس؛ مستحضرات إل سمرار البشرة بالتعرض
للشمس ألغراض التجميل؛ عطور؛ مزيالت الروائح الكريهة
لالستخدام البشري أو للحيوانات؛ شامبو للحيوانات األليفة؛
مضادات للعرق [مواد تواليت]؛ مسحوق لألطفال؛
مستحضرات تجميلية غير طبية لخفض السيلوليت؛ أقنعة
تجميلية؛ أعواد قطن ألغراض التجميل؛ مناديل ورقية مشربة
بغسوالت (لوشن) تجميلية؛ لواصق ألغراض التجميل؛
مماسح قطنية ألغراض التجميل؛ مواد تواليت؛ صابون؛
عطور للغرف؛ مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى
.تستعمل في غسل وكي المالبس
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Date of

11/02/2021

Applicant Name:

Etude Corporation
: Republic of Korea
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Goods/Services

Cosmetics; cosmetic kits; make-up powder; makeup preparations; make-up removing preparations;
make-up foundations; mascara; astringents for
cosmetic purposes; cosmetic creams; shaving
creams; non-medicated skin care preparations;
skin toners; skin moisturizer; body creams;
essential oils; shaving preparations; dentifrices;
Tooth whitening preparations; nail polish
removers; false nails; nail polish; nail care
preparations; eye shadow; false eyelashes; pencils
for cosmetic purposes; cosmetic preparations for
eyelashes; lipsticks; Lip gloss; lip liner; cosmetic
preparations for bath and shower; bath soaps and
bubble bath; non-medicated bath salts; hair gels;
hair mousse; hair spray; hair care preparations;
hair color; hair bleaches; shampoos; hair
conditioners; sunscreen preparations; sun-tanning
preparations for cosmetic purposes; perfumes;
deodorants for human beings or for animals;
shampoos for pets; antiperspirants [toiletries];
baby powder; non-medicated cosmetic
preparations for cellulite reduction; beauty masks;
cotton sticks for cosmetic purposes; Premoistened
tissues impregnated with cosmetic lotions;
adhesives for cosmetic use; cotton swabs for
cosmetic purposes; toiletries; soaps; room
fragrances; bleaching preparations and other
substances for laundry use.

:تاريخ ايداع الطلب

إتيود كوربوريشن
جمهورية كوريا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

،جو- يونجسان، دايرو-  هانجانج،100
 جمهورية كوريا الجنوبية،سيول

100, Hangang-daero, Yongsangu, Seoul, Republic of Korea
Taha Intellectual property
P.O.Box11821- 4692 Sweifieh,
Al Bayyenh Complex, Office
No.307
Class
177797
3

11/02/2021

4692 -11821ب.طه للملكية الفكرية ص
307  مكتب رقم، مجمع البينة،الصويفية

3

الصنف

177797

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضرات تجميل؛ أطقم تجميل؛ مساحيق مكياج؛
مستحضرات مكياج؛ مستحضرات إزالة المكياج ؛ ماكياج
أساسى؛ مسكرة؛ قابضات لألوعية ألغراض التجميل؛ كريمات
تجميلية؛ كريمات ِحالقة؛ مستحضرات للعناية بالبشرة ليست
لغايات طبية؛ مساحيق الجلد؛ مرطب للجلد؛ كريمات للجسم؛
زيوت عطرية؛ مستحضرات ِحالقة؛ منظفات أسنان؛
مستحضرات تبييض األسنان؛ مزيالت ملمعات األظافر؛ أظافر
مستعارة؛ ملمع أظافر؛ مستحضرات العناية باألظافر؛ ظالل
العيون؛ رموش مستعارة؛ أقالم ألغراض تجميلية؛ مستحضرات
تجميل للرموش؛ طالء الشفاه؛ ملمـِع للشفاه؛ محدد الشفاه؛
مستحضرات تجميلية لإلستحمام ولحمام الدوش؛ صابون للحمام
وفقاعات للحمام؛ أمالح إستحمام ليست لغايات طبية؛ جل
للشعر؛ رغوة للشعر؛ رذاذ (سبراي) للشعر؛ مستحضرات
للعنايه بالشعر؛ لون للشعر؛ مبيض للشعر؛ شامبو؛ منعمات
الشعر؛ مستحضرات الوقاية من الشمس؛ مستحضرات إلسمرار
البشرة بالتعرض للشمس ألغراض التجميل؛ عطور؛ مزيالت
الروائح الكريهة لالستخدام البشري أو للحيوانات؛ شامبو
للحيوانات األليفة ؛ مضادات للعرق [مواد تواليت] ؛ مسحوق
لألطفال؛ مستحضرات تجميلية غير طبية لخفض السيلوليت؛
أقنعة تجميلية؛ أعواد قطن ألغراض التجميل؛ مناديل ورقية
مشربة بغسوالت (لوشن) تجميلية ؛ لواصق ألغراض التجميل؛
مماسح قطنية ألغراض التجميل؛ مواد تواليت؛ صابون؛ عطور
للغرف؛ مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل في
.غسل وكي المالبس
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تاريخ ايداع الطلب:

25/03/2021

اسم طالب التسجيل:

جراند فلوري ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

25/03/2021

Date of

Grand Flori LTD
: United Kingdom
Foreign Company

Applicant Name:

3 London Road,
 3لندن رود ،سونينغهيل بيركس ،المملكة
SUNNINGHILL BERKS,
المتحدة اس ال  7 5آر اي
United Kingdom SL5 7RE
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
177734
3
3
177734

من اجل البضائع/الخدمات التالية

العطور والزيوت العطرية.ومستحضرات التجميل

______________________________________
_اشتراطات خاصة :مع المطالبة باللون الذهبي.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Perfumery, essential oils cosmetics

________________________________________
Special condition : Claiming gold color.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

19/04/2021

Applicant Name:

Bayer Intellectual Property
GmbH
: Germany
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789
Monheim am Rhein, Germany

19/04/2021

:تاريخ ايداع الطلب

باير انتلكتشوال بروبرتي جي ام بي اتش

:اسم طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية
40789 ،10  نوبل – ستراسيه- الفريد
 المانيا،مونهيم ايه ام راين

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100 ب.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
177714
3
3
177714

Goods/Services

Cosmetics (for topical and oral application), for
treatment of the skin, nose and eyes, including
skin care products for use during pregnancy and
while breastfeeding, and for babies, for the care of
wounds and scars and for allergic and dry skin
irritations, except hair care and hair styling
products of all kinds, depilatories and hair dyes.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018331308
Claim Date : 2020-11-04
________________________________________
Special condition : Claiming blue and its shades
colors

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضرات التجميل (لالستخدام الموضعي والفموي) لعالج
الجلد (البشرة) واألنف والعينين بما في ذلك منتجات العناية
بالبشرة لالستخدام أثناء الحمل والرضاعة ولألطفال الرضع
للعناية بالجروح والندوب وللتحسس وتهيج الجلد الجاف ماعدا
منتجات العناية بالشعر وتصفيفه بأنواعها ومزيالت الشعر
.وصبغات الشعر
_______________________________________ا
EU : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
018331308 : رقم االدعاء
04-11-2020 : تاريخ االدعاء
______________ _________________________ا
مع المطالبة باللون األزرق ودرجاته: شتراطات خاصة
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تاريخ ايداع الطلب:

10/06/2021

اسم طالب التسجيل:

اوف-وايت ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سي/او جيلفاند رينيرت اند فيلدمان ال ال
بيه 360 ،هاميلتون افينيو ،رقم  ،100وايت
بالينز ،ان واي  ،10601الواليات المتحدة
االميركية
سابا وشركاهم للملكية الفكرية - 840553
11184عمان
178008

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات التجميل؛ المستحضرات التجميلية؛ لوشن التجميل؛
المستحلبات التجميلية؛ جل ألغراض التجميل؛ زيوت تجميلية؛
كريمات التجميل؛ أقنعة التجميل؛ أقالم التحديد التجميلية ؛ مناديل
مستحضرات التجميل؛ لبادات مستحضرات التجميل؛ الكولونيا؛
العطور؛ المواد العطرية لالستخدامات الشخصية؛ ماء الزينة
المعطر؛ الصابون وتحديدا :صابون االستحمام والصابون
التجميلي وصابون الحالقة وصابون معطر وصابون تجميل غير
طبي وصابون إلزالة الروائح الكريهة والصابون المضاد
للتعرق؛ غسول الجسم؛ مستحضرات فرك الجسم؛ مستحضرات
فرك الوجه؛ مقشر اليدين؛ المستحضرات الخاصة باالستحمام
غير الطبية؛ مضادات التعرق ومزيالت الروائح الكريهة
لالستخدام الشخصي؛ غسول وبلسم ما بعد الحالقة؛ لوشن العناية
بالبشرة؛ مستحضرات العناية بالبشرة والكريمات واللوشن غير
الطبية؛ مرطبات الجلد غير العالجية ومستحضرات شد البشرة
والكريمات واألمصال؛ زيوت للتدليك؛ كريمات للمساج؛
الزيوت العطرية؛ معطرات الغرف؛ البخور؛ مزيج أوراق الورد
المجففة المعطرة؛ مستحضرات تعطير الجو؛ قصبات نشر
الروائح العطرية في الجو؛ حبيبات االستحمام؛ مستحضرات
العناية باألظافر؛ طالءات أظافر ومزيالت طالء األظافر؛
الماكياج؛ مستحضرات الزينة غير الطبية؛ مستحضرات للعناية
بالشعر؛ مستحضرات تصفيف الشعر؛ لوشن الشعر؛ بخاخ
تثبيت الشعر؛ الشامبو؛ مستحضرات تصفيف الشعر؛ جل
للشعر؛ موس للشعر؛ بلسم الشفاه؛ لوشن التجميل وتسمير
البشرة؛ زيوت ولوشن التسمير بأشعة الشمس؛ علب أحمر
الشفاه؛ بخاخ الجسم العطري؛ بخاخات تعطير للجسم

10/06/2021

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
840553- 11184
3

3

Class

178008

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

cosmetics; cosmetic preparations; cosmetic
lotions; cosmetic milks; cosmetic gels; cosmetic
oils; cosmetic creams; cosmetic masks; cosmetic
;pencils; cosmetic wipes; cosmetic pads; colognes
;perfumes; fragrances for personal use; toilet water
soaps, namely, bath soaps, cosmetic soaps,
shaving soaps, perfumed soaps, non-medicated
;beauty soap, deodorant soap, antiperspirant soap
body wash; body scrubs; facial scrubs; hand
;scrubs; non-medicated bath preparations
;antiperspirants and deodorants for personal use
after-shave lotions and balms; lotions for skin
care; non-medicated skin care preparations,
creams and lotions; non-medicated skin
moisturizers, toners, cremes and serums; massage
oils; massage creams; essential oils; room
fragrances; incense; potpourri; air fragrancing
preparations; air fragrance reed diffusers; bath
beads; nail care preparations; nail polish and nail
polish remover; make-up; non-medicated toiletry
preparations; hair care preparations; hair styling
;preparations; hair lotions; hair spray; shampoo
hair conditioner; gel for hair; mousse for hair; lip
balm; cosmetic suntan lotion; sun-tanning oils and
lotions; lipstick cases; body spray; body mist
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تاريخ ايداع الطلب:

15/06/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة النجار العقارية ذ.م.م
بحرين
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المكتب  ،4406بناية  ،1398طريق
 ،4626مجمع  346المنامة – مملكة
البحرين
 المكتب  ،4406بناية  ،1398طريق ،4626مجمع  346المنامة – مملكة
البحرين
الصنف
177717

من اجل البضائع/الخدمات التالية

للتعرق [مستحضرات تجميل]،
عنبر [عطور] ،مواد مضادة
ُّ
العطريات [زيوت عطرية] ،كريم (كريم للتجميل) ،صابون
إزالة الروائح الكريهة ،العطور (العطور األثيرية) ،الزيوت
العطرية ،العطريات اإليثرية ،أزهار (مستخلصات من األزهار)
[عطور] ،بخور ،مساحيق المكياج ،عطور ،جل (هالم) نفطي
لالستخدام في أغراض التجميل  ،صابون.

15/06/2021

Date of

Al Najjar real estate Co. w.l.l.
: Bahrain
Foreign Company

Applicant Name:

Office 4406, Building 1398,
Road 4626, block 346 Manama
kingdom of Bahrain
- Office 4406, Building 1398,
Road 4626, block 346 Manama
kingdom of Bahrain
Class
177717
3
3

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;]Amber [perfume]; Antiperspirants [toiletries
;)– Aromatics [essential oils]; Creams (Cosmetic
Deodorant soap; Essences (Ethereal –); Essential
)– oils; Ethereal essences; Flowers (Extracts of
;[perfumes]; Incense; Make up preparations
;Perfumes; Petroleum jelly for cosmetic purposes
Soap.
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تاريخ ايداع الطلب:

16/06/2021

اسم طالب التسجيل:

دايو بيبر كوربوريشن
يابان
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

16/06/2021

Applicant Name:

Daio Paper Corporation
: Japan

Foreign Company

2 60, Mishima kamiya cho,
 ، 60 2ميشيما كاميا تشو ،شيكوكو تشو
Shikoku chuo shi, Ehime ken,
شي ،ايهيمي كين ،اليابان
Japan
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
177747
3
3
177747

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الشامبو ،الشامبو لألطفال ،بلسم (ملطف) الشعر ،الغسوالت
(لوشن) ألغراض التجميل ،غسول (لوشن) أطفال ،كريمات
التجميل ،زيوت الجسم ،زيوت األطفال ،صابون ،مستحضرات
االستحمام ليست لألغراض الطبية ،مناديل ،محارم ومناديل
مبللة مسبقا.

Date of

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Shampoos; Shampoos for babies; Hair conditioner
;Lotions for cosmetic purposes; Baby lotion
;Cosmetic creams; Body oils; Baby oils; Soap
;Bath preparations, not for medical purposes
Wipes; Pre moistened tissues and wipes.
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Date of

National Fertilizer Company

Applicant Name:
Nationality

اعالن الجريدة الرسمية

30/06/2021

:

:تاريخ ايداع الطلب

الشركة الوطنية لصناعة األسمدة الكيماوية

:اسم طالب التسجيل

السعودية

: جنسية الطالب

شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

Saudi Arabia

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Foreign Company

Applicant for
Correspondence

Abu -Ghazaleh Intellectual
Property TMP Agents
P.O.Box921100- 11192 P.O.Box
921100 Amman 11192, Jordan

Trademark

30/06/2021

2nd Industrial City, Building No.
3991, Unit No. 1, Riyadh 14334,
Additional No. 7565, Saudi Arabia

177744

Class

3

Goods/Services

Cleaning preparations; cleansers for intimate
personal hygiene purposes, non-medicated; drycleaning preparations; oils for cleaning purposes,
washing soda, for cleaning; windscreen cleaning
liquids / windshield cleaning liquids; color[colour-] brightening chemicals for household
purposes [laundry] | color-brightening chemicals
for household purposes [laundry] / colourbrightening chemicals for household purposes
[laundry]; fabric softeners for laundry use; laundry
blueing; laundry bleach / laundry bleaching
preparations; laundry glaze; laundry wax; laundry
soaking preparations / preparations for soaking
laundry; laundry preparations; starch glaze for
laundry purposes, stain removers; starch for
laundry purposes / laundry starch; quillaia bark for
washing; douching preparations for personal
sanitary or deodorant rposes [toiletries]; cakes of
toilet soap / cakes of soap; soap; soap for
brightening textile; polishing preparations;
polishing wax; talcum powder, for toilet use.

، 3991  مبنى رقم، المدينة الصناعية الثانية
 الرمز االضافي، 14334  الرياض، 1 وحدة رقم
 المملكة العربية السعودية، 7565

أبو غزالة للملكية الفكرية
مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
،١٠٤
 عمان٩٢١١٠٠  ب. ص،شارع مكة
،١١١٩٢
االردن

3

الصنف

177744

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 المطهرات لغايات النظافة الشخصية.مستحضرات للتنظيف
 الزيوت الستخدامات, مستحضرات التنظيف الجاف,غير الطبية
 سوائل لتنظيف زجاج. صودا الغسيل للتنظيف.التنظيف
السيارات األمامي؛ المواد الكيميائية لزهو األلوان ألغراض
منعمات األقمشة التي/  ملينات (ملطفات.)منزلية (غسل المالبس
تستخدم في غسيل المالبسء نيلة للفسيل (الصبغة الزرقاء)ء
 مستحضرات نقع. شمع الغسيل. ملمع للغسيل.مبيضات الغسيل
 ملمع نشوي ألغراض, مستحضرات غسل المالبس.الغسيل
 لحاء الكالجة,الغسيلء مزيالت البقع» نشا ألغراض الغسيل
للغسيل؛ مستحضرات اغتسال ألغراض صحية شخصية أو
. قطع من صابون الزينة.]إلزالة الروائح الكريهة [مواد تواليت
 مستحضرات, صابون النسيج ليصبح ناصع اللون.الصابون
التلميعء شمع التلميع مسحوق (بودرة) التالك الستخدامات
.الزينة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

01/07/2021

Applicant Name:

mohammad basam al bitar and
partners
: Jordan
General Partnership Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

3

Goods/Services

Floor freshener, multi-purpose, dishwashing
liquid, glass cleaner, oven cleaner,

شركة محمد بسام البيطار وشركاه

:اسم طالب التسجيل

سحاب/ عمان11118 -1880
سحاب/ عمان11118 -1880

1880- 11118 amman/sahab
Class

:تاريخ ايداع الطلب

االردن
تضامن

1880- 11118 amman/sahab

177724

01/07/2021

3

الصنف

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

عنوان التبليغ

177724

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

معطر أر ضيات متعدد االستعماالت سائل جلي منظف زجاج
منظف أفران؛
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

01/07/2021

Applicant Name:

mohammad basam al bitar and
partners
: Jordan
General Partnership Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

3

Goods/Services

Floor freshener, multi-purpose, dishwashing
liquid, glass cleaner, oven cleaner,

شركة محمد بسام البيطار وشركاه

:اسم طالب التسجيل

سحاب/ عمان11118 -1880
سحاب/ عمان11118 -1880

1880- 11118 amman/sahab
Class

:تاريخ ايداع الطلب

االردن
تضامن

1880- 11118 amman/sahab

177723

01/07/2021

3

الصنف

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

عنوان التبليغ

177723

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

شامبو شعر بل سم شعر حمام زيت رغوة استحمام صابون ايدي
سائل
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

12/07/2021

اسم طالب التسجيل:

شركه محمد بسام البيطار وشركاه
االردن
تضامن

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

 11118 -1880عمان/سحاب

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

177722

من اجل البضائع/الخدمات التالية

شامبو شعر بلسم شعر حمام زيت رغوة استحمام صابون ايدي
سائل

M.B. BITAR & CO.
: Jordan
General Partnership Company

Applicant Name:

1880- 11118 amman/sahab

 11118 -1880عمان  -سحاب
الصنف

12/07/2021

Date of

1880- 11118 amman - sahab
3

3

Class

177722

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Floor freshener, multi-purpose, dishwashing
liquid, glass cleaner, oven cleaner,
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

11/08/2021

اسم طالب التسجيل:

محمود عبد الرحمن احمد السائح

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

االردن
مؤسسة فردية

mahmoud abed al rahman
ahamd alsaeh
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

 11118 -20303عمان

20303- 11118 amman

 11118 -20303عمان

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

11/08/2021

Date of

177989

20303- 11118 amman
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

صابون استحمام .صابون جسم .صابون تجميل .صابون
كريمي .صابون مزيل عرق .صابون منظفات .صابون وجه.
صابون غسيل

3

3

Class

177989

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

;Bath soap; Body soap; cosmetic soap; cream soap
;deodorant soap; detergents soap; facial soap
laundry soap.
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تاريخ ايداع الطلب:

18/08/2021

اسم طالب التسجيل:

عبد هللا جهاد سالم قديسات

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

االردن
مؤسسة فردية
 21166 -185اربد سوم

177841

Abdullah Jehad Salem
Qudisat
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

185- 21166 irbed - som

 21166 -185اربد سوم

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

18/08/2021

Date of

185- 21166 irbed - som
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الصابون  ,قطع الصابون  ,صابون لتعرق األقدام  ,قِطع من
صابون الزينة  ,صابون إلزالة الروائح الكريهة

3

3

Class

177841

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

soap* , cakes of soap , soap for foot perspiration ,
cakes of toilet soap , deodorant SOap ,
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تاريخ ايداع الطلب:

18/08/2021

اسم طالب التسجيل:

عبد هللا جهاد سالم قديسات
االردن
مؤسسة فردية

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

 21166 -185اربد سوم

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

abdullah jehad salem qudisat
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

185- 21166 irbed - som

 21166 -185اربد سوم
177842

18/08/2021

Date of

185- 21166 irbed - som
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات غسل المالبس  ,ملينات األقمشة التي تستخدم في
غسيل المالبس

3

3

Class

177842

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

laundry preparations , fabric softeners for laundry
use ,
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

23/08/2021

Applicant Name:

IBRAHIM ISSA
MOHAMMD DI'MES
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

ابراهيم عيسى محمد دعمس

:اسم طالب التسجيل

وادي العش/ الزرقاء
وادي العش/  الزرقاء11134 -341575

341575- 11134 Zarqa/wadi al
esh
Class

:تاريخ ايداع الطلب

االردن
مؤسسة فردية

Zarqa/wadi al esh

177931

23/08/2021

3

Goods/Services

Auto glass cleaning liquids, waterless soap, liquid
hand soap, dirt remover soap, liquid perfumes,
perfumes and decorative water, stain removers
Polishes (polishers), cleaning products, leather
polishes

3

الصنف

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

عنوان التبليغ

177931

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

صابون,صابون بدون ماء.,سوائل لتنظيف زجاج السيارات
 عطور وماء,عطور سائله.,سائل ل ليدينصابون مزيل لالوساخ
مستحضرات,) مستحضرات تلميع (ملمعات.زينه مزيالت البقع
ملمعات للجلد, تنظيف

24

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

09/09/2021

اسم طالب التسجيل:

جاز & جو انتيليكتشول بروبرتي هولدينجز
ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

Gaz & Jo Intellectual Property
Holdings Limited
: United Kingdom
Foreign Company

سويت  ،4كوريبل هاوس 1 ،دوق اوف
يورك سكوير ،لندن ،اس دبليو4 3ال واي،
المملكة المتحدة
 11193 - 930093دابوق  ,شارع الحجاز ,
بناء رقم  , 27عمان  ,االردن

Suite 4, Queripel House, 1
Duke of York Square, London,
SW3 4LY United Kingdom
 930093- 11193 Dabouq , AlHijaz St , Bld . No . 27

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

177763

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

صابون؛ عطور؛ زيوت عطرية؛ مستحضرات التجميل غير الدوائية وتشمل
كريمات التجميل؛ أصباغ التجميل؛ مجموعات مستحضرات التجميل؛ أقالم
تجميلية؛ مستحضرات التجميل للحمامات؛ مستحضرات تجميل للرموش؛
مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة؛ مستحضرات تسمير البشرة بالتعرض
للشمس [مستحضرات تجميلية]؛ مكياج؛ بودرة المكياج؛ مستحضرات
المكياج؛ مستحضرات إزالة المكياج؛ الماسكارا؛ غسول (لوشن) شعر؛
منظفات أسنان؛ مستحضرات تنظيف وتشمل بخاخات التنظيف؛ رغوة
التنظيف؛ سوائل ا لتنظيف؛ تركيبات تنظيف النوافذ؛ مستحضرات تنظيف
األرضيات؛ مستحضرات تنظيف ورق الجدران؛ مستحضرات تنظيف
الزجاج؛ مستحضرات تنظيف الفرن؛ مستحضرات تنظيف السجاد؛ زيوت
ألغراض التنظيف؛ صودا الغسيل للتنظيف؛ مناديل مبللة لألطفال مشربة
بمستحضرات التنظيف؛ مستحضرات التنظيف الكيميائية لألغراض المنزلية؛
أقمشة مشربة بمواد منظفة لالستعمال في التنظيف؛ الهواء المضغوط في
علب ألغراض التنظيف وتنفيض الغبار؛ الرماد البركاني للتنظيف؛
مستحضرات صقل وتشمل مواد حافظة للجلد المدبوغ [ملمعات]  /مواد
حافظة للجلود [ملمعات]؛ مستحضرات تلميع األثاث واألرضيات؛ كريمات
التلميع [الصقل] ؛ ورق التلميع [الصقل]؛ مستحضرات التلميع/الصقل؛ أحمر
الصقل :لصقل وتلميع المجوهرات؛ حجارة الصقل؛ شمع الصقل [ملمعات]:
مستحضرات التلميع [الصقل]؛ ملمعات لألحذية؛ حجر طرابلسي للصقل؛
مستحضرات جلي وتشمل ورق سحج [للسنفرة] ؛ قماش زجاج [للسنفرة]؛
كربيدات المعادن [مواد سحج (سنفرة)]؛ كوراندوم [مادة سحج (للسنفرة)]؛
ديامانتين [مادة سحج (للسنفرة)]؛ قماش رملي  /قماش سحج (سنفرة)؛ كربيد
السيليكون [مادة سحج (للسنفرة)]؛ مستحضرات كشط وتحديدا ً مزيالت شمع
األرضيات [مستحضرات الجلي]؛ محاليل جلي؛ مساحيق التنظيف؛ مواد
جلي؛ مواد الجلي السائلة؛ مسحوق جلي؛ سوائل ما بعد الحالقة؛ بلسم
وغسول (لوشن) وجل ما بعد الحالقة؛ مستحضرات تعطير الهواء؛ مضادات
للعرق؛ مستحضرات مضادة للشواش للغايات المنزلية؛ صفائح آالت التجفيف
المضادة للشواش؛ زيوت وغسوالت (لوشن) وكريمات وجل العالج
بالعطور؛ مستحضرات وزيوت وغسوالت (لوشن) وكريمات ورغوة وجل
الحمام واالستحمام؛ كريمات وجل وغسول (لوشن) وأمصال وأقنعة ورغوة
الجمال؛ مستحضرات قاصرة لالستخدامات المنزلية؛ مستحضرات قاصرة

3

3

Class

09/09/2021

Date of
Applicant Name:

177763

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Soaps; perfumery, essential oils, non-medicated cosmetics in
;particular cosmetic creams; cosmetic dyes; cosmetic kits
cosmetic pencils; cosmetic preparations for baths; cosmetic
preparations for eyelashes; cosmetic preparations for skin
care; sun-tanning preparations [cosmetics]; make-up; makeup powder; make-up preparations; make-up removing
preparations; mascara, hair lotions; dentifrices, cleaning
;preparations including cleaning sprays; cleaning foam
cleaning fluids; window cleaning compositions; floor
cleaning preparations; wallpaper cleaning preparations; glass
cleaning preparations; oven cleaning preparations; carpet
cleaning preparations; oils for cleaning purposes; washing
soda, for cleaning; baby wipes impregnated with cleaning
preparations; chemical cleaning preparations for household
;purposes; cloths impregnated with a detergent for cleaning
;canned pressurized air for cleaning and dusting purposes
volcanic ash for cleaning; polishing preparations including
Leather preservatives [polishes] / preservatives for leather
[polishes]; polish for furniture and flooring; polishing
creams; polishing paper; polishing preparations; polishing
;rouge / jewellers' rouge; polishing stones; polishing wax
shining preparations [polish]; shoe polish; tripoli stone for
polishing; scouring preparations including Floor wax
;removers [scouring preparations]; scouring solutions
;scouring powders; scouring substances; scouring liquids
scrubbing powder, and abrasive preparations including
abrasive paper; glass cloth [abrasive cloth]; carbides of
;metal; corundum; diamantine; sandcloth / abrasive cloth
silicon carbide [abrasive]; aftershave; after shave balms,
;lotions and gels; air fragrancing preparations
antiperspirants; antistatic preparations for household
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purposes; antistatic dryer sheets; aromatherapy oils, lotions,
creams and gels; bath and shower preparations, oils, lotions,
creams, foams and gels; beauty creams, gels, lotions, serums,
masks and foams; bleaching preparations for household use;
bleaching preparations for laundry, including bleaching
soda; bleaching salts; leather bleaching preparations; laundry
bleaching preparations; bleaching preparations [decolorants]
for cosmetic purposes; bleaching preparations [decolorants]
for household purposes; bleaching preparations [laundry];
face and body creams, lotions, gels, serums, masks and
foams; body scrubs; fragrancing preparations; shampoos and
conditioners for the hair; degreasing preparations for
household purposes, including turpentine for degreasing; oil
of turpentine for degreasing; degreasing sprays; degreasing
preparations for household purposes; degreasers, other than
for use in manufacturing processes; degreasing preparations
with a solvent base; degreasers for cleaning purposes;
detergents; dishwashing preparations; fabric softeners and
conditioners; floor cleaning preparations; hair care
preparations; fragrances for the hair; hair care creams,
lotions, gels, liquids; hair pomades; household fragrances;
impregnated cloths and wipes; laundry preparations,
including Antistatic dryer sheets / antistatic drier sheets;
colour run prevention laundry sheets / color run prevention
laundry sheets; detergents, other than for use in
manufacturing operations and for medical purposes; fabric
softeners for laundry use; laundry glaze; starch for laundry
purposes / laundry starch; starch glaze; laundry soaking
preparations / preparations for soaking laundry for laundry
purposes; polishes; pot pourri; reed diffusers and refills for
reed diffusers; scented fabric refresher sprays; sachets for
perfuming linen; scented room sprays; skin care
preparations, including skin care cosmetics; skin care
preparations; skin care mousse; skin care preparations,
namely, skin peels; skin care creams [cosmetic]; skin care
oils [cosmetic]; skin care lotions [cosmetic]; non-medicated
skin care preparations; wrinkle removing skin care
preparations; cleansing milks for skin care; milky lotions for
skin care; cosmetic creams for skin care; skin care oils [nonmedicated]; cosmetic preparations for skin care; perfumed
oils for skin care; hand masks for skin care; foot masks for
skin care.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : BG
Claim No : 3608453
Claim Date : 2021-03-11
________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not give
owners the right to use word ( laundry)if used separately
from the mark

لغسيل المالبس وتشمل صودا التبييض؛ أمالح التبييض؛ مستحضرات قصر
الج لد المدبوغ؛ مستحضرات قصر األقمشة لغسيل المالبس؛ مستحضرات
القصر [مزيالت االلوان] ألغراض التجميل؛ مستحضرات التبييض
[مزيالت اللون] لألغراض المنزلية؛ مستحضرات التبييض [الغسيل]؛
كريمات وغسول (لوشن) وجل وأمصال وأقنعة ورغوة للوجه والجسم؛
مقشرات للجسم؛ مستحضرات تعطير؛ شامبو وبلسم للشعر؛ مستحضرات
إزالة الشحوم لألغراض المنزلية وتشمل التربنتين إلزالة الشحوم؛ زيت
التربنتين إلزالة الشحوم؛ رشاشات إزالة الشحوم؛ مستحضرات إزالة الشحوم
 بخالف المستخدمة في عمليات،لألغراض المنزلية؛ مزيالت الشحوم
التصنيع؛ محضرات إزالة الشحوم بقاعدة مذيب؛ مزيالت الشحوم ألغراض
التنظيف؛ منظفات؛ مستحضرات غسيل األطباق؛ منعمات ومعطرات
األقمشة؛ مستحضرات تنظيف األرضيات؛ مستحضرات العناية بالشعر؛
روائح طيبة للشعر؛ كريمات وغسول (لوشن) وجل وسوائل العناية بالشعر؛
مراهم للشعر؛ روائح طيبة للمنزل؛ قطع قماش ومناديل للمسح مشربة؛
مستحضرات غسل المالبس وتشمل صحائف تجفيف مضادة للكهرباء الساكنة
 صفائح تجفيف مضادة للكهرباء الساكنة ؛ أوراق الغسيل لمنع تشغيل/
 بخالف المستخدمة، مالءات الغسيل لمنع تشغيل األلوان ؛ المنظفات/ األلوان
في عمليات التصنيع واألغراض الطبية؛ منعمات األقمشة الستخدامها في
 نشا الغسيل؛ النشا/الغسيل؛ ملمع الغسيل والكي؛ النشا ألغراض الغسيل
 مستحضرات نقع الغسيل ألغراض/ للتلميع؛ مستحضرات نقع الغسيل
الغسيل؛ ملمعات؛ مزيجات من أوراق الورد المجففة المعطرة؛ أعواد نشر
الروائح الطيبة وعبوات إعادة تعبئة لسوائل أعواد نشر الروائح الطيبة؛ رذاذ
)(سبراي) معطر ومنعش لألقمشة؛ أكياس لتعطير البياضات؛ رذاذ (سبراي
معطر للغرف؛ مستحضرات العناية بالبشرة وتشمل مستحضرات التجميل
للعناية بالبشرة؛ مستحضرات العناية بالبشرة؛ موس العناية بالبشرة؛
 وتحديدا ً تقشير الجلد؛ كريمات العناية بالبشرة،مستحضرات العناية بالبشرة
)[التجميل]؛ زيوت العناية بالبشرة [مستحضرات التجميل]؛ غسوالت (لوشن
للعناية بالبشرة [مستحضرات التجميل]؛ مستحضرات العناية بالبشرة غير
العالجية؛ مستحضرات العناية بالبشرة إلزالة التجاعيد؛ منظفات حليبية
للعناية بالبشرة؛ المستحضرات ال لبنية للعناية بالبشرة؛ كريمات التجميل
للعناية بالبشرة؛ زيوت العناية بالبشرة [غير العالجية]؛ مستحضرات التجميل
للعناية بالبشرة؛ زيوت معطرة للعناية بالبشرة؛ أقنعة اليد للعناية بالبشرة؛
.أقنعة القدم للعناية بالبشرة

_______________________________________
BG : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
3608453 : رقم االدعاء
11-03-2021 : تاريخ االدعاء
_______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال: التنازل
) بمعزل عن العالمهlaundry ( الكلمة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

21/10/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة فراس زعيتر وياسين الرجال/الوالء
للعطور
االردن
تضامن

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

 11118 -1461عمان ،االردن

رقم العالمة التجارية

177944

الصنف

Feras zuaiter and yaseen al
rejjal co./al walaa' for perfume
: Jordan
General Partnership Company

Applicant Name:

1461- 11118 Amman, Jordan

 11118 -1461عمان ،االردن

عنوان التبليغ

21/10/2021

Date of

1461- 11118 Amman, Jordan
3

3

Class

177944

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Goods/Services

كريمات معطر للجسم

perfumed body cream
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

26/10/2021

Applicant Name:

integrated circuit trading
company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

26/10/2021

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الدائرة المتكاملة للتجارة

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
 الرصيفة- الزرقاء

Zarqa - al rusaifa
420- 11953 amman
177941

Class

3

Goods/Services

Cleaning products, rust removal products, Auto
windshield cleaning liquids, skin whitening
creams, washing wax, hair removal wax, hair
curling products, washing soda for cleaning,
washing preparations, wallpaper cleaning
preparations, paint removal preparations, nail
polish, preparations to prevent drainpipes, toilet
materials, cologne Paper tissues impregnated with
cosmetic lotions, turbines (essential oils), cotton
buds (toilet materials), olfactory prevention
products, stain removers, soaps, skin whitening
creams, shampoo, makeup powders, furniture and
floor polish, laundry and ironing products.
Laundry and ironing polishes, laundry and ironing
soaking products, dry cleaning products, dry
shampoo preparations, antiperspirants (toilet
materials), air fresheners,

3

الصنف

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

 عمان11953 - 420

عنوان التبليغ

177941

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 سوائل,ً مستحضرات ازالة الصدأ, مستحضرات تنظيف
 مع الغسيل, ,  كرمات لتببيض البشرة, لتنظيف زجاج السيارات
صودا الغسيل,  مستحضرات بحعيد الشعر,  شمع ازالة الشعر,
مستحضرات تنظيف ورق, مستحضرات غسيل, للتنظيف
,  طالء اظافر,  مستحضرات ازالة الطالء, الجدرات
 مواد تواليت, مستحضرات لمنع انسداد أنابيب التصريف
, مناديل ورقية مشربة بغسوالت ( لوشن ) تجميلية, كولونيا,
) أعواد قطن ( مواد تواليت, ) تربينات ( زيوت عطرية
, صابون,  مزيالت البقع, مستحضرات الوقاية من الشمي,
ملمع االثاث,  مساحيق مكياج, شامبو, كركات تبيض البشرة
مستحضرات للغسيل والكي رملمع للغسيل والكي, واالرضيات
مستحضرات التنظيف الجاف, مستحضرات نقع الغسي ل والكي,
) مضادات للعرق ( مواد تواليت,  مستحضرات الشامبو الجاف,
 مستحضرات تعطير الجو,
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

26/10/2021

Applicant Name:

integrated circuit trading
company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

26/10/2021

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الدائرة المتكاملة للتجارة

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
 الرصيفة- الزرقاء

Zarqa - al rusaifa
420- 11953 amman
177940

Class

3

Goods/Services

Cleaning products, rust removal products, Auto
windshield cleaning liquids, skin whitening
creams, washing wax, hair removal wax, hair
curling products, washing soda for cleaning,
washing preparations, wallpaper cleaning
preparations, paint removal preparations, nail
polish, preparations to prevent drainpipes, toilet
materials, cologne Paper tissues impregnated with
cosmetic lotions, turbines (essential oils), cotton
buds (toilet materials), olfactory prevention
products, stain removers, soaps, skin whitening
creams, shampoo, makeup powders, furniture and
floor polish, laundry and ironing products.
Laundry and ironing polishes, laundry and ironing
soaking products, dry cleaning products, dry
shampoo preparations, antiperspirants ~ (toilet
materials), air fresheners,

3

الصنف

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

 عمان11953 - 420

عنوان التبليغ

177940

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 سوائل,ً مستحضرات ازالة الصدأ, مستحضرات تنظيف
 مع الغسيل, ,  كرمات لتببيض البشرة, لتنظيف زجاج السيارات
صودا الغسيل,  مستحضرات بحعيد الشعر,  شمع ازالة الشعر,
مستحضرات تنظيف ورق, مستحضرات غسيل, للتنظيف
,  طالء اظافر,  مستحضرات ازالة الطالء, الجدرات
 مواد تواليت, مستحضرات لمنع انسداد أنابيب التصريف
, مناديل ورقية مشربة بغسوالت ( لوشن ) تجميلية, كولونيا,
) أعواد قطن ( مواد تواليت, ) تربينات ( زيوت عطرية
, صابون,  مزيالت البقع, مستحضرات الوقاية من الشمي,
ملمع االثاث,  مساحيق مكياج, شامبو, كركات تبيض البشرة
مستحضرات للغسيل والكي رملمع للغسيل والكي, واالرضيات
مستحضرات التنظيف الجاف, مستحضرات نقع الغسيل والكي,
) مضادات للعرق ( مواد تواليت,  مستحضرات الشامبو الجاف,
 مستحضرات تعطير الجو,
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

04/11/2021

اسم طالب التسجيل:

منار محمد علي عبد القادر التميمي

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

االردن
مؤسسة فردية
 11953 -430الزرقاء  -الزواهرة

رقم العالمة التجارية

177834

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات بتحميل للعناية بالبشرة كريمات تبييض البشرة صابون
صابون مطهر مستحضرات الوقاية من الشمس شامبو مراهم
الغراض التجميل زيوت الغراض التجميل صابون طبي ؛ أقنعة
تحميلية مستحضرات ازالة المكياج) غسوالت( لوشن) الغراض
التجميل طالء شفاة فازلين الغراض التجميل رذاذ سبراي للشعر
غسوالت لوشن للشعر صابون التعرق األقدام ,مزيالت الروائح الكر
يهة لالستخدام الشخصيء صابون الزالة الروائح الكريهة كريمات
بحميلية مستحضرات تحميل اقنعة بحميلية) امالح استحمام ليست
لغايات طبية مستحضرات محميلية لالستحمام صابون مضاد للتعرق
صابون اللوز مستحضرات االسمرار للبشره التعرض للشمس
(مستحضرات التجميل) ,مواد تواليت مستحضرات تجعيد الشعر شمع
ازالة الشعر ماء معطر قطع من الصابون مستحضرات مكياج
مستحضرات تحميل الرموش مواد سنفرة,المنظفات ,زيوت عطريه,
معجون أسنان ..عطور ..زيوت شعر ,حليب اللوز الغراض بحميل,
مستحضرات ججميل الرموش ,قطع من صابون الزينه ,مستحضرات
تحميل الحواجب ,اطقم التجميل ,خالصات زهور ,محارم مبلله مناديل
ورقيه ,كريعات للجلد المدبوغ ,ماء الكولونيا ,أعواد قطن الغراض
التجميل غزل قطني الغراض التجميل ,طالء الشفاه ,مسكره ,مناديل
ورقيه مشربه بغسوالتلوشن جحميليه ,حليب منظف الغراض الزينه,
أقنعه بحميليه  ,غسوالات للفم ليست لغايات طبيه ,مستحضرات العنايه
باالظافر ,مسك ,شامبو الحيوانات االليفه ,صابون حالقه ,مواد تواليت,
ماسكات الشعر ,حط ماسكات الشعر ,زيوت الشعر ,كريم مزيل عرق
مش موجود  ,عطور

Manar mohammad ali abed
qader al tamimi
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

430- 11953 zarqa - zawahreh

 11953 -430الزرقاء  -الزواهرة

عنوان التبليغ

04/11/2021

Date of

430- 11953 zarqa - zawahreh
3

3

Class

177834

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

| Skin care cosmetics, skin whitening creams, soaps,
antiseptic soaps, sunscreens, shampoos, ointments for
cosmetic purposes, cosmetic oils, medical soaps,
cosmetic masks, make-up removal products, lotions for
cosmetic purposes, lip paint, Vaseline For cosmetic
purposes, hair sprays, hair lotions, sweaty feet soap,
deodorants for personal use, deodorizing soaps, beauty
creams, cosmetics, beauty masks, bath salts, Not tor
medical purposes, cosmetics for bathing, antiperspirant
soap, almond soap, sun tanning lotions (cosmetics),
toilet products, perming products, hair removal wax,
perfumed water, soap bars, make-up preparations,
eyelash cosmetics, sanding materials,detergents,
Essential oils, toothpaste, perfumes, hair oils, almond
milk not for cosmetic purposes, eyelashes cosmetics,
pieces of grooming soap, eyebrow cosmetics, beauty
kits, flower extracts, wet tissues, paper towels, tanned
skin creams, cologne water, Cosmetic sticks, cotton
yarn for cosmetic purposes, lip varnish, mascara, paper
napkins impregnated with lotions, cosmetic lotions,
cleansing milk not adornments, cosmetic masks, cotton
washes not for medical purposes, cosmetics, cosmetics,
musk, pet shampoo, shaving soap, toilet materials. Hair
masks, hair masks, hair oils, deodorant . cream that
does not exist, perfumes
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

09/11/2021

اسم طالب التسجيل:

شينزهين اي في بي اس تكنولوجي كو  .ال
تي دي .
الصين
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

shenzhen ivps technology co
.ltd

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Room 201, 76th bidg.,

Liantang - Industrial 2co723,
Tangwei Community,
Fenghuang Sub- district,
Guangming District, Shenzhen,
Guangdong 518000, China
142025- 11814 258king
abdallah ii street amman-jordan

 258 11814 - 142025شارع الملك
عبدهللا الثاني عمان-االردن
177990

من اجل البضائع/الخدمات التالية

حليب منظف ألغراض الزينة؛ مستحضرات التلميع أوالصقل؛
مستحضرات التنظيف؛ المنكهات الغذائية [الزيوت العطرية] أو
[الزيوت األساسية]؛ محضرات الطحن أو جلخ؛ مستحضرات
السن أو الشحذ؛ بخور؛ مستحضرات التجميل؛ مستحضرات
منعشة للنفس للنظافة الشخصية؛ مستحضرات التجميل
للحيوانات؛ مستحضرات تعطير الهواء

Applicant Name:
Nationality

روم  »201سيفنتي سكسث بلدج ..ليانتانج
اندستريال زون تانجوي كوميونتي فنغهوانج
سب-ديستريكت جوانجمينج ديستريكت؛
شينر هين جوانجدونج  :518000الصين

الصنف

09/11/2021

Date of

3

3

Class

177990

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

cleansing milk for toilet purposes; polishing
preparations; cleaning preparations; food
flavourings [essential oils] / food flavorings
[essential oils]; grinding preparations / sharpening
preparations; incense; cosmetics; breath freshening
preparations for personal hygiene; cosmetics for
animals; air fragrancing preparations
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تاريخ ايداع الطلب:

20/12/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة بيتا لمواد التجميل
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سحاب  -مدينة الملك عبد هللا الثاني
الصناعية

177815

من اجل البضائع/الخدمات التالية

شامبو صابون ،عطور ،وزيوت عطرية ،مستحضرات تجميل،
غسول (لوشن) للشعر ،منظفات اسنان  ،امالح للوجه والجسم
،كريمات

beta for cosmetics co
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

sahab - king abdallah al thani
industry

 11512 -157سحاب  -مدينة الملك عبد
هللا الثاني الصناعية
الصنف

20/12/2021

Date of

157- 11512 sahab - king
abdallah al thani industry
3

3

Class

177815

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

shampoo,soaps perfumery,essential
oils,cosmetics,hair loation,dentifrices,body&face
scrubs,creams
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تاريخ ايداع الطلب:

23/03/2022

اسم طالب التسجيل:

بالل محمود فايز نورسي
االردن
مؤسسة فردية

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

belal mahmoud fayez norse
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

الزرقاء الرصيفة

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

23/03/2022

Date of

zarqa - alrusifa

 11191 -9192الزرقاء الرصيفة
178025

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مواد تجميل (طينة لغايات التجميل  ،امالح استحمام لغايات
التجميل  ،كريمات للوجه كريمات للجسم غسوالت للوجه
غسوالت للجسم الصابون كرات الفوارة عطور للجسم )

9192- 11191 zarqa - alrusifa
3

3

Class

178025

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Cosmetics (mud for cosmetic purposes, bath salts
for cosmetic purposes, face creams, body creams,
face washes, body washes, soaps, bath pomp, body
)perfumes
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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
177924
5
5
177924

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

TRUVISOR
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المكمالت الغذائية لألعالف الحيوانية

Goods/Services

Animal feed supplements.
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تاريخ ايداع الطلب:

10/03/2021

اسم طالب التسجيل:

جونسن آند جونسن
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ون جونسن آند جونسن بالزا  ,نيو
برونزويك  ,نيوجيرسي الواليات المتحدة
األمريكية 08933
بيانات للملكية الفكرية ص.ب - 910580
11191بناية رقم  ،8حي الصالحين ،
شارع محمد هليل عمان
177845

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات صيدالنية لعالج التصلب المتعدد

الصنف

10/03/2021

Date of

JOHNSON & JOHNSON
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

ONE JOHNSON & JOHNSON
PLAZA, NEW BRUNSWICK,
NEW JERSEY USA 08933
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
177845
5
5

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Pharmaceutical preparations for the treatment of
multiple sclerosis
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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
177879
5
5
177879

Goods/Services

Veterinary preparations, namely preparations for the control
and stimulation of reproduction, preparations for the
treatment of gynecological disorders, preparations for
obstetrics, namely for the facilitation, prolongation or
shortening of duration of birth, activation of interrupted
parturitions, cervix narrowness, uterine inertia, uterine
contraction stimulation, improvement of the conditions for
fetotomy, preparations for the treatment of postnatal
disorders, namely atony of the womb, Iochiometra,
inadequate milk let down, milk secretion disorders, removal
of residual milk to support mastitis therapy, preparations for
the treatment of infections and infectious diseases,
antibiotics, antiphlogistics, antipyretics, antimicrobial
substances, chemotherapeutics, preparations for the
treatment of inflammations, preparations for the treatment of
noninfectious skin diseases, preparations for the treatment of
non-infectious arthritis, bursitis and tendovaginitis,
preparations for the treatment of primary ketosis in cattle,
preparations for the treatment of allergies, preparations for
the treatment of central nervous system infections and
central nervous system motility disorders, hormones for
livestock and companion animals; animal feed supplements
and animal feed additives for veterinary purposes, with a
base of proteins, amino acids, fatty acids, carbohydrates,
vitamins, minerals and/or trace elements; animal feed
additives for veterinary purposes; vitamins and vitamin
preparations for animals; animal care products for veterinary
use; lotions for veterinary purposes; animal washes; animal
deodorants; sanitary preparations for medical use; dietetic
preparations adapted for medical use; disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 وتحديدا ً مستحضرات ضبط وتحفيز التكاثر،المستحضرات البيطرية
ومستحضرات لعالج االضطرابات النسائية ومستحضرات التوليد وتحديدا
لتيسير أو إطالة أو تقصير مدة الوالدة وتحفيز المخاض المتقطع وضيق عنق
الرحم وعطالة الرحم (قصر عنق الرحم) وتحفيز تقلص الرحم وتحسين
ظروف عملية استئصال الجنين ومستحضرات عالج اضطرابات ما بعد
الوالدة وتحديدا ً ونى الرحم (أي فقدان الرحم لقدرته على االنقباض) والهالبة
(السائل النفاسي) وانخفاض كمية الحليب المفرزة واضطرابات إفراز الحليب
والتخلص من الحليب المتبقي لدعم عالج التهاب الضرع ومستحضرات
لعالج االلتهابات واألمراض المعدية والمضادات الحيوية ومضادات االلتهاب
وخافضات الحرارة والمواد المضادة للميكروبات ومواد تستخدم في العالج
ال كيميائي ومستحضرات لعالج االلتهابات ومستحضرات لعالج األمراض
الجلدية غير المعدية ومستحضرات لعالج التهاب المفاصل غير المعدية
وااللتهاب الكيسي والتهاب األوتار ومستحضرات عالج الكيتونية األولية في
الماشية ومستحضرات لعالج الحساسية ومستحضرات لعالج التهابات الجهاز
العصبي المركزي واضطرابات حركية الجهاز العصبي المركزي
والهرمونات للماشية والحيوانات األليفة؛ مكمالت األعالف الحيوانية
ومضافات األعالف لألغراض البيطرية التي أساسها البروتينات واألحماض
أو/االمينية واألحماض الدهنية والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن و
العناصر زهيدة المقدار؛ مضافات األعالف الحيوانية لألغراض البيطرية؛
الفيتامينات ومستحضرات الفيتامينات للحيوانات؛ منتجات العناية بالحيوان
لالستخدام البيطري؛ غسول لالستخدامات البيطرية؛ غسول للحيوانات؛
مزيالت الروائح الكريهة للحيوانات؛ المستحضرات الصحية لالستخدام
الطبي؛ مستحضرات حمية غذائية معدة لالستخدامات الطبية؛ المطهرات؛
مستحضرات القضاء على الهوام؛ مبيدات الفطريات ومبيدات األعشاب
.الضارة
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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
177899
5
5
177899

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Proviox
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المكمالت الغذائية لألعالف الحيوانية؛ المواد المضافة لألعالف؛
المكمالت الحيوانية

Goods/Services

;Animal Feed Supplements; Feed Additives
Supplements for Animals
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تاريخ ايداع الطلب:

16/03/2021

اسم طالب التسجيل:

جينزايم كوربوريشين
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 50بيني ستريت ،كامبريدج ،ماساتشوستس
 ،02142الواليات المتحدة االميركية

16/03/2021

Date of

GENZYME CORPORATION
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

50 Binney Street, Cambridge,
Massachusetts 02142, 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
177890
5
5
177890

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الغلوبيولينات المناعية المستخدمة لتثبيط أو لتعديل المناعة.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Immunoglobulins used to suppress or to modulate
immunity.
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Date of

21/03/2021

Applicant Name:

Celltrion, Inc.
: Republic of Korea
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

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

21/03/2021

:تاريخ ايداع الطلب

. انك،سيلتريون
جمهورية كوريا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

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

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177991
5
5
177991

Goods/Services

pharmaceutical preparations for the treatment of
autoimmune diseases

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

المستحضرات الصيدالنية لمعالجة أمراض المناعة الذاتية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

05/04/2021

اسم طالب التسجيل:

بيوريسورس انترناشونال ،انك.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

امريكا
شركة اجنبية
 4222امبيرور بلفد ،سويت  ،460دورهام،
ان سي  ، 7703الواليات المتحدة االميركية

05/04/2021

Date of

BioResource International,
Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

4222 Emperor Blvd, Suite 460,
Durham, NC7703, USA

Saba & Co. Intellectual
س ابا 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
177997
5
5
177997

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

PHYTAMAX
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مواد اضافية ألطعمة الحيوانات ،تحديدا :إنزيمات تستخدم في
العلف الحيواني للمساعدة في الهضم وامتصاص العناصر
الغذائية

Goods/Services

Animal feed additives, namely, enzymes for use in
animal feeds to assist in digestion and nutrient
absorption
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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
177934
5
5
177934

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Contractubex redness relief 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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تاريخ ايداع الطلب:

02/05/2021

اسم طالب التسجيل:

استرازينيكا يو كيه ليمتد
بريطانيا
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

AstraZeneca UK Limited
: United Kingdom
Foreign Company

Applicant Name:

1 Francis Crick Avenue
 1فرانسيس كريك افينيو كامبريدج
Cambridge Biomedical
بيوميديكال كامبوس ،كامبريدج ،سي بي 2
Campus, Cambridge, CB2
 0ايه ايه ،المملكة المتحدة
0AA, United Kingdom
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
178002
5
5
178002

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المستحضرات والمواد الصيدالنية
______________________________________
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءGB :
رقم االدعاء UK00003587872 :
تاريخ االدعاء 01-02-2021 :

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Pharmaceutical preparations and substances
________________________________________
Priority claim: Claim Country : GB
Claim No : UK00003587872
Claim Date : 2021-02-01
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اعالن الجريدة الرسمية

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
- 921100 ب.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
177715
5
5
177715

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

AKOUOS
Goods/Services

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
 الناقالت الفيروسية والناقالت غير الفيروسية وناقالت،وحاالتها
inner ear disorders and conditions; viral vectors,
non-viral vectors, gene therapy vectors all for
العالج الجيني كلها للغايات الطبية في العالج الجيني
medical purposes in gene therapy for inner ear
 مو اد 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
specific expression of biologics with therapeutic
التكنولوجيا الحيوية وبالتحديد الجسيمات النانوية البيولوجية
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
adenoviruses for gene delivery to biological cells
الجيني لعالج اضطرابات األذن الداخلية وحاالتها
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
________________________________________ _______________________________________ا
Priority claim: Claim Country : US
US : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
Claim No : 90332952
90332952 : رقم االدعاء
Claim Date : 2020-11-20
20-11-2020 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

27/05/2021

اسم طالب التسجيل:

بوهرينجير انجيلهيم فيتميدكا جي ام بي اتش

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

المانيا
شركة اجنبية
 55218انجيلهيم ،المانيا

27/05/2021

Date of

Boehringer Ingelheim
Vetmedica GmbH
: Germany
Foreign Company

Applicant Name:

55218 INGELHEIM,
GERMANY

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
177784
5
5
177784

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات بيطرية.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءDE :
رقم االدعاء 845.6 100 2021 30 :
تاريخ االدعاء 20-01-2021 :

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Veterinary preparations.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : DE
Claim No : 30 2021 100 845.6
Claim Date : 2021-01-20
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Date of
Applicant Name:

06/06/2021

اعالن الجريدة الرسمية

Mitsubishi Tanabe Pharma
Corporation.

Nationality

: Japan
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
3 2 10, Dosho machi,

Applicant for
Correspondence

Trademark

06/06/2021

:تاريخ ايداع الطلب

ميتسوبيشي تانابي فارما كوربوريشن

:اسم طالب التسجيل

يابان
شركة اجنبية

Chuo ku,
 اوساكا، شو كو، دوشو ماتشي، 10 2 3
Osaka shi, Osaka 541 8505
 اليابان8505 541  اوساكا،شي
Japan
Abu -Ghazaleh Intellectual
- 921100 ب.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
177749
5
5
177749

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

RADICAVA
Goods/Services

Pharmaceutical preparations for the treatment of
central nervous system diseases; Pharmaceutical
preparations for the treatment of amyotrophic
lateral sclerosis (ALS); Free radical scavenger for
pharmaceutical purposes; Pharmaceutical
preparations for protection against free radicals;
Neuroprotective agents; Pharmaceutical
preparations for the treatment of acute ischaemic
stroke.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض الجهاز العصبي
 المستحضرات الصيدالنية لعالج التصلب الجانبي،المركزي
 نابش الجذور الحرة (ذرات أو جزيئات،)الضموري (إيه إل إس
 المستحضرات،بها إلكترونات غير زوجية) للغايات الصيدالنية
الصيدالنية للحماية من الجذور الحرة (ذرات أو جزيئات بها
 المستحضرات، عوامل وقائية عصبية،)إلكترونات غير زوجية
.الصيدالنية لعالج السكتة الدماغية الحادة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

06/06/2021

اسم طالب التسجيل:

جيليد ساينسيز ايرالند يو سي
ايرلندا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

06/06/2021

Date of

Gilead Sciences Ireland UC
: Ireland
Foreign Company

Applicant Name:

IDA Business and Technology
آي دي ايه بيزنيس آند تكنولوجي بارك،
Park, Carrigtohill,Co. Cork,
كاريجتوهل ،كو ،.كورك ،ايرلندا
Ireland
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
177751
5
5
177751

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

صنلنكا
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المستحضرات الصيدالنية للوقاية وعالج عدوى فيروس نقص
المناعة البشرية (اإليدز) ،مضادات الفيروسات ،المستحضرات
الصيدالنية المستخدمة في عالج األمراض المعدية

Goods/Services

Pharmaceutical preparations for the prevention and
;treatment of HIV infection; antivirals
pharmaceutical preparations for use in the
treatment of infectious diseases
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

10/06/2021

اسم طالب التسجيل:

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش .

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

المانيا
شركة اجنبية
ساندهوفر شتراسيه68305 116 ،
مانهايم،المانيا

10/06/2021

Date of

ROCHE DIAGNOSTICS
GMBH .
: Germany
Foreign Company

Applicant Name:

Sandhofer Strasse 116,68305
Mannheim,Germany

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
178013
5
5
178013

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

COBAS CLICK
من اجل البضائع/الخدمات التالية

الكواشف الكيميائية والكواشف البيوكيميائية والبيولوجية
لألغراض الطبية؛ الكواشف الكيميائية التشخيصية لألغراض
الطبية؛ الكواشف الستخدامها في المختبر لألغراض الطبية.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء 018399956 :
تاريخ االدعاء 16-02-2021 :

Goods/Services

Chemical, biochemical and biological reagents for
medical purposes; diagnostic chemical reagents for
medical purposes; reagents for in-vitro laboratory
use for medical purposes.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018399956
Claim Date : 2021-02-16
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تاريخ ايداع الطلب:

10/06/2021

اسم طالب التسجيل:

كورتيفا اجريساينس ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

10/06/2021

Date of

Corteva Agriscience LLC
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

9330 Zionsville Road,
 9330زيونسفيل رود ،انديانابوليس ،انديانا
Indianapolis Indiana 46268
 ،46268الواليات 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
178011
5
5
178011

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

QALCOVA
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مبيدات الحشرات

Goods/Services

Insecticides
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تاريخ ايداع الطلب:

10/06/2021

اسم طالب التسجيل:

كورتيفا اجريساينس ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

10/06/2021

Date of

Corteva Agriscience LLC
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

9330 Zionsville Road,
 9330زيونسفيل رود ،انديانابوليس ،انديانا
Indianapolis Indiana 46268
 ،46268الواليات 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
178012
5
5
178012

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

JEMVELVA
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مبيدات الحشرات

Goods/Services

Insecticides
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تاريخ ايداع الطلب:

14/06/2021

اسم طالب التسجيل:

اف دبليو ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

14/06/2021

Date of

FW Medical Limited
: United Kingdom
Foreign Company

Applicant Name:

West of Scotland Science Park,
ويست أوف سكوتالند ساينس بارك ،كيلفن
Kelvin Campus Block 6, 2317
كامبوس بلوك  2317 ،6ماريهيل رود،
Maryhill Road; Glasgow, G20
غالسكو ،جي  0 20إس بيه ،المملكة
المتحدة
0SP, United Kingdom
Abu- Ghazaleh & Co. Ammanأبو غزالة للملكية الفكرية - Amman
P.O.Box 921100 Amman
ص.ب  921100عمان  11192االردن
11192 , Jordan
Class
الصنف
177774
5
5
177774

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

SILICOL
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المستحضرات والمواد الغذائية الخاصة بالحمية ،مكمالت غذائية،
مستحضرات الفيتامينات والمعادن ،المستحضرات الصيدالنية
الستعمالها على الجلد والستعماالت الجهاز الهضمي.

Goods/Services

tetic preparations and substances; nutritional
;supplements; vitamin and mineral parations
.pharmaceutical preparations for application to skin and
for gastro intestinal use
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Date of
Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

15/06/2021
Grindeks, Joint Stock
Company

15/06/2021

:تاريخ ايداع الطلب

 جوينت ستوك كومباني،غريندكس

:اسم طالب التسجيل

التفيا
شركة اجنبية

Nationality

: Latvia
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
53, Krustpils Street,

،1057 -  ال في، كروستبلز ستريت، 53
 التفيا،ريجا

LV-1057,

Riga, Latvia
Applicant for
Correspondence
Trademark

921100- 11192
177772

Class

- 921100

5

5

ابو غزالة للملكية الفكرية
عمان11192

الصنف

177772

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Asistium
Goods/Services

Pharmaceutical and veterinary preparations for the
treatment of diabetes; Pharmaceuticals for the
treatment cardiovascular diseases and disorders of
the cardiovascular system; Pharmaceuticals for the
treatment cerebrovascular diseases and disorders;
Pharmaceuticals for the treatment anxiety,
depression, insomnia, cognitive disorders, diseases
and disorders of the central nervous system;
Pharmaceuticals for the treatment a
gastrointestinal diseases and disorders;
Pharmaceuticals for inflammation; Antibacterial
drugs, antiviral drugs, immunological medications;
Pharmaceuticals for disorders of the
musculoskeletal system, osteoporosis;
Pharmaceutical and veterinary preparations for
anesthesia; analgesics; pain relievers;
Pharmaceutical and veterinary preparations as
nervous blockers; Pharmaceutical and veterinary
preparations namely psycholeptics, hypnotics and
sedatives.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

،المستحضرات الصيدالنية والبيطرية لعالج مرض السكري
المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض القلب واألوعية
 المستحضرات،الدموية واضطرابات الجهاز القلبي الوعائي
،الصيدالنية لعالج األمراض واالضطرابات الدماغية الوعائية
المستحضرات الصيدالنية لعالج القلق واالكتئاب واألرق
واالضطرابات المعرفية العصبية وأمراض واضطرابات الجهاز
 المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض،العصبي المركزي
 المستحضرات الصيدالنية،واضطرابات الجهاز الهض مي
 األدوية المضادة للبكتيريا واألدوية المضادة،لاللتهابات
 المستحضرات الصيدالنية،للفيروسات واألدوية المناعية
،الضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي وهشاشة العظام
، المسكنات،المستحضرات الصيدالنية والبيطرية للتخدير
 المستحضرات الصيدالنية والبيطرية كمثبطات،مسكنات اآلالم
 المستحضرات الصيدالنية والبيطرية وبالتحديد،عصبية
.المضادات الذهنية والمنومات والمهدئات
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

16/06/2021

اسم طالب التسجيل:

البوراتوريوز كاساسكو اس .ايه .آي .سي.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ارجنتين
شركة اجنبية
بوياكا  ،237سيوداد دي بيونس ايريس،
االرجنتين

16/06/2021

Date of

Laboratorios Casasco S. A. I.
C.
: Argentina
Foreign Company

Applicant Name:

Boyaca 237, Ciudad de Buenos
Aires, Argentina

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
177770
5
5
177770

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

REMEXAL
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المنتجات والمستحضرات الصيدالنية لالستخدام البشري للوقاية
من السكتات الدماغية واالنسداد (اإلنسداد الوعائي) الجهازي في
المرضى الذين يعانون من الرجفان األذني غير الصمامي
ولعالج تجلط األوردة العميقة واالنسداد الرئوي والوقاية من
تكرار تجلط األوردة العميقة واالنسداد الرئوي.

Goods/Services

Pharmaceutical products and preparations for
human use to prevent strokes and systemic
embolism in patients with auricular non valvular
fibrillation, for the treatment of deep vein
thrombosis and pulmonary embolism, and to
prevent recurring deep vein thrombosis and
pulmonary embolism.
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Date of

16/06/2021

Applicant Name:
Nationality

Daio Paper Corporation
: Japan

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

16/06/2021

:تاريخ ايداع الطلب

دايو بيبر كوربوريشن
يابان
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

2 60, Mishima kamiya cho,
 شيكوكو تشو، ميشيما كاميا تشو، 60 2
Shikoku chuo shi, Ehime ken,
 اليابان، ايهيمي كين،شي
Japan
Abu -Ghazaleh Intellectual
- 921100 ب.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
177761
5
5
177761

Goods/Services

Diapers; Babies' diapers; Babies' napkin pants;
Babies' pants type diapers; Tissues and wipes
impregnated with pharmaceutical lotions; Bath
preparations for medical purposes; Medicinal oils;
Medicated lotions; Antibacterial soap;
Antibacterial handwashes; Medicated shampoos.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، سراويل األطفال المنديلية، حفاضات األطفال،حفاضات
 محارم ومناديل مشربة،حفاضات األطفال من نوع السراويل
 مستحضرات االستحمام لألغراض،ب غسوالت (لوشن) صيدالنية
 صابون مضاد، غسوالت (لوشن) طبية، زيوت طبية،الطبية
. الشامبو الطبي، غسول اليد المضادة للبكتيريا،للبكتيريا
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Date of

اعالن الجريدة الرسمية

20/06/2021

Applicant Name:

Rohto Pharmaceutical Co.,
Ltd

20/06/2021

:تاريخ ايداع الطلب

 ليمتد،. روهتو فارماسيوتكال كو

:اسم طالب التسجيل

يابان
شركة اجنبية

Nationality

: Japan
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
8-1,Tatsumi- nishi

- اكونو، تشوم-1  نيشاي-  تاتسومي، 1 - 8
 اليابان، اوساكا،كو

1-Chome,
Ikuno - Ku, Osaka, Japan

Applicant for
Correspondence
Trademark

921100- 11192
177756

Class

- 921100

5

5

الصنف

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

ابو غزالة للملكية الفكرية
عمان11192
177756

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

TEARSHIELD TECHNOLOGY
Goods/Services

Acne treatment preparations; ointment for
pharmaceutical purposes; pharmaceutical preparations
for skin care; vitamin preparations; cold medicine;
cough medicine; antipyretic; stomach medicine;
medicine for diarrhea; other preparations for
destroying vermin, fungicides, herbicides; eye lotion;
eye drops; collyrium; medicated eye washes; solutions
for contact lenses; cleaning stock solution for contact
lenses that increases moisture; rinsing, cleaning,
preserving solution for contact lenses; eyewash that
can be washed with contact lenses; eye drops that can
be instilled with contact lenses; disinfectants for
contact lenses; contact lens solutions for cleaning,
disinfecting and preserving purposes; reagent paper
for medical purposes; oiled paper for medical
purposes; adhesive tapes for medical purposes;
wrapping wafers for medicine doses; gauze for
dressings; empty capsules for pharmaceuticals;
eyepatches for medical purposes; ear bandages;
menstruation bandages; menstruation tampons;
sanitary napkins; sanitary panties; absorbent cotton;
adhesive plasters; bandages for dressings; liquid
bandages; breast nursing pads; cotton swabs for
medical use; dental materials; diapers; diaper covers;
fly catching paper; mothproofing paper; lacteal flour
for babies; dietary supplements for humans; dietetic
beverages adapted for medical purposes; dietetic food
adapted for medical purposes; beverages for babies;
food for babies; dietary supplements for animals;
semen for artificial insemination.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 مرهم لألغراض،مستحضرات عالج حب الشباب
، مستحضرات صيدالنية للعناية بالبشرة،الصيدالنية
 خافض، دواء السعال، دواء الرشح،مستحضرات فيتامينات
 مستحضرات أخرى، دواء لإلسهال، دواء المعدة،للحرارة
لتدمير الحشرات ومبيدات الفطريات ومبيدات األعشاب
 كوليريوم (منظف، قطرات للعين، غسول العين،الضارة
، محلول للعدسات الالصقة، غسول العين الطبي،)العين
،محلول تنظيف العدسات الالصقة التي تزيد الرطوبة
 غسول،محلول شطف وتنظيف وحفظ للعدسات الالصقة
 قطرات العين التي،للعين يمكن غسله بالعدسات الالصقة
 مطهرات العدسات،يمكن غرسها بالعدسات الالصقة
 محاليل العدسات الالصقة ألغراض التنظيف،الالصقة
 ورق، ورق كاشف لألغراض الطبية،والتعقيم والحفظ
 شرائط الصقة لألغراض،مزيت (زيتي) لألغراض الطبية
، شاش للضمادات، رقائق التغليف لجرعات الدواء،الطبية
 رقع العين،كبسوالت فارغة للمستحضرات الصيدالنية
، ضمادات الحيض، ضمادات األذن،لألغراض الطبية
، سراويل داخلية صحية، فوط صحية،سدادات الحيض
 ضمادات، لصقات الجروح الالصقة،القطن الماص
، وسادات للرضاعة الطبيعية، ضمادات سائلة،للتضميد
، مواد طب األسنان،مسحات قطنية لالستخدام الطبي
 ورق، ورقة اصطياد الذباب، أغطية حفاضات،حفاضات
 مكمالت الحمية، الدقيق لبني لألطفال،الوقاية من العث
 مشروبات الحمية المعدة لألغراض،الغذائية لإلنسان
، غذاء الحمية الغذائية المعد لألغراض الطبية،الطبية
 مكمالت الحمية الغذائية، طعام لألطفال،مشروبات لألطفال
. السائل المنوي للتلقيح الصناعي،للحيوانات
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

23/06/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة ايفل المحدودة للعطور و اإلستيراد و
التصدير و الصناعة و التجارة

جنسية الطالب :

تركيا
شركة اجنبية

Eyfel Parfum Ithalat Ihracat
Sanayi Ve Ticaret Limited
Sirketi
: Turkey
Foreign Company

محلة اورتا ،شارع  30أغسطس،رقم 53/1
توزال ،إسطنبول تركيا

ORTA MAH. 30 AGUSTOS
CAD. NO: 53/1 TUZLA
ISTANBUL,TURKIYE
921100- 11192

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ابو غزالة للملكية الفكرية
11192عمان
177750

- 921100

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مزيالت الروائح الكريهة لغير استخدامات البشر أو الحيوانات،
مستحضرات تنقية الهواء ،مستحضرات إزالة الروائح من الجو.

5

5

Class

23/06/2021

Date of
Applicant Name:

177750

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Deodorants, other than for human beings or for
animals; air purifying preparations; air deodorising
preparations.
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:تاريخ ايداع الطلب

IBN CINA DRUG STORES
Co.
: Jordan
General Partnership Company

مستودع ادوية ابن سيناء

:اسم طالب التسجيل

P.O.Box 1844, Amman 11118

11118-1844 عمان

29/07/2020

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

29/07/2020

Date of

Saba & Co. Intellectual
Property 840553- 11184
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
Shaker Bin Zaid Street
Class
177928
5
5

Goods/Services

Minerals food supplements, nutritional
supplements, vitamin preparations, dietetic foods
adapted for medical use, dietetic substance adapted
for medical use.

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

االردن

: جنسية الطالب

تضامن

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

- 840553 الفكريه

سابا وشركاهم للملكيه
شارع األمير/  الشميساني/عمان11184
شاكر بن زيد
الصنف

177928

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

المكمالت الغذائية من المعادن والمكمالت الغذائية
ومستحضرات الفيتامينات وأغذية الحمية المعدة لالستخدام
.الطبي ومواد الحمية الغذائية المعدة لالستخدام الطبي

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون: شتراطات خاصة
باأللوان األخضر واالسود واألحمر والبرتقالي واألصفر
.واألزرق واألبيض وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

16/08/2021

Applicant Name:

life's elements for sporting
goods s and merchandise
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

16/08/2021

:تاريخ ايداع الطلب

شركة عناصر الحياه للمنتجات والسلع
الرياضية
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

 الرابية- عمان

amman
940731- 11194 amman
177882

Class

5

Goods/Services

5

الصنف

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

 عمان11194 -940731

عنوان التبليغ

177882

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Nutritional supplements Protein dietary
supplements Albumin dietary supplements
Alginate dietary supplements Appetite suppressant
pills Appetite suppressant for medical purposes
Enzyme dietary supplements Flaxseed dietary
supplements Glucose dietary supplements Linseed
oil dietary supplements Lecithin dietary
supplements Mineral food supplements Pollen
dietary supplements Propolis dietary supplements
Royal jelly dietary supplements Wheat germ
dietary supplements Yeast dietary supplements
Casein dietary supplements Albuminous
foodstuffs for medical purposes Alginates for
pharmaceutical purposes Amino acids for medical
purposes Oil (cod liver -)

مكمالت غدائية مكمالت للحمية الغذائية من البروتينات مكمالت
زاللية للحمية الغذائية ْ مكمالت للحمية الغذائية من األلجينات
حبوب كبت الشهية كايتات الشهية لغايات طبية [ مكمالت
 مكمالت للحمية الغذائية من بزر. 2 أنزيمية للحمية الغذائية
الكتان مكمالت للحمية الغذائية من الغلوكوز مكمالت للحمية
الغذائية من زيت بزر الكتان مكمالت للحمية الغذائية من
الليسيتين مكمالت معدنية للغذاء مكمالت للحمية الغذائية من
حبوب اللقاح مكمالت للحمية الغذائية من شمع النحل مكمالت
للحمية الغذائية من الهالم الملكعي مكمالت للحمية الغذائية من
جنين بذور القمح مكمالت للحمية الغذائية من الخميرة مكمالت
للحمية الغذائية من الكازئين مواد غذائية زاللية لغايات طبية
مركبات الجينات لغايات صيدالنية أحماض أمينية لغايات طبية
زيت كبد سمك القد

________________________________________
Disclaimer : Disclaimer: the registration of this
trade mark does not give owners the exclusive
right to use (Protein, supplements for life & sport )
separately from the mark.

_______________________________________ا
 ان ت سجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
) Protein, supplements for life & sport ( باستعمال
.بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

17/08/2021

Applicant Name:

HAYAT
PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

17/08/2021

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الحياة للصناعات الدوائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

1564- 11118 amman

, عمان11118 -1564

1564- 11118 amman

, عمان11118 -1564

177914

Class

5

Goods/Services

5

الصنف

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

177914

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Pharmaceutical preparations containing vitamins
and minerals, for use in cases of vitamin
deficiency and osteoporosis and fcod supplements
containing vitamins for use in cases of vitamin
dei:ciency, minerals and osteoporosis

المستحضرات الصبدالنية المحتوية على الفيتامينات والمعادن
لالستعمال في حاالت نقص الفيتامينات والمعادن وهشاشة
العظام والمكمالت الغذائية المحتوية على الفيتامينات والمعادن
لالستعمال في حاالت نقص الفيتامينات والمعادن وهشاشة
العظام

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

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

Date of

17/08/2021

Applicant Name:

HAYAT
PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

17/08/2021

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الحياة للصناعات الدوائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

1564- 11118 amman

, عمان11118 -1564

1564- 11118 amman

, عمان11118 -1564

177913

Class

5

Goods/Services

5

الصنف

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

177913

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Pharmaceutical preparations containing vitamins
and minerals, for use in cases of vitamin
deficiency and osteoporosis and fcod supplements
containing vitamins for use in cases of vitamin
dei:ciency, minerals and osteoporosis

المستحضرات الصبدالنية المحتوية على الفيتامينات والمعادن
لالستعمال في حاالت نقص الفيتامينات والمعادن وهشاشة
العظام والمكمالت الغذائية المحتوية على الفيتامينات والمعادن
لالستعمال في حاالت نقص الفيتامينات والمعادن وهشاشة
العظام

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

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

Hasan Al-Hawamdeh &
partners CO
: Jordan
Limited Partnership Company

شركة حسن الحوامدة وشركاه

:اسم طالب التسجيل

Amman -suhaib bin sianan str

 ش صهيب بن سنان-عمان

26/08/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

26/08/2021

Date of

االردن
توصية

 ش صهيب بن- عمان11190 -927147
سنان

927147- 11190 Amman -suhaib
bin sianan str
177886

Class

5

Goods/Services

HPharma HASAN AL-HAWAMDEN &
PARTNERS Ca Herbal Supplement; herbal
medicine; herbal dietary supplement; Herbal Teas
for medical Purposes; Medical herbal extracts;
medical herbal sprays and herbal creams for
external body use; herbal preparation for use
medicine; House Mark for a full line of
Pharmaceutical Product; Pharmaceutical
Preparation for the treatment of respiratory,
dermatological and internal diseases

5

الصنف

177886

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 شاي،مكمالت العشبية؛ طب األعشاب؛ مكمالت غذائية عشبية
، المستخلصات العشبية الطبية،األعشاب لألغراض الطبية
البخاخات العشبية الطبية و الكريمات العشبية لالستخدام
 تحضير المستحضرات العشبية لالستخدامات،الخارجي للجسم
، عالمة تجارية شاملة لكامل خط المنتجات الدوائية،الطبية
المستحضرات الطبية لعالج االمراض التنفسية و الجلدية و
.الباطنية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

21/09/2021

Applicant Name:

Alnaqaa pharmaceuticals
industries llc
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

21/09/2021

:تاريخ ايداع الطلب

شركة النقاء للصناعات الدوائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
ش الملكة نور مجمع بنك االسكان

queen noor str - housing bank
compx
541423- 11937 amman
177862

Class

5

Goods/Services

house mark for afull line of pharmaceutical
product

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

5

الصنف

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

 عمان11937 - 541423

عنوان التبليغ

177862

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

عالمة خط كامل من المنتجات الصيدالنية

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
 ) بمعزل عنpure/ pharmaceuticals( باستعمال الكلمة
العالمه
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

20/10/2021

Applicant Name:

Pharma International for
Medical and Chemical
Industries and Medical Ltd
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

20/10/2021

:تاريخ ايداع الطلب

الشركة الدولية للصناعات الدوائية الكيماوية
.م.م.والمستلزمات الطبية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

AMMAN , AL JUBAIHA
JORDAN

 الجبيهه االردن، عمان

P.O.Box334- 11941 amman

 عمان11941 -334ب.ص

178040

Class

5

Goods/Services

Pharmaceutical product used for dermatitis
treatment

5

الصنف

178040

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضر صيدالني لعالج االلتهابات الجلدية

62

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

20/10/2021

Applicant Name:

Pharma International for
Medical and Chemical
Industries and Medical Ltd
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

20/10/2021

:تاريخ ايداع الطلب

الشركة الدولية للصناعات الدوائية الكيماوية
.م.م.والمستلزمات الطبية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

Amman,Al Jubaiha,Jordan

االردن،الجبيهه،عمان

P.O.Box334- 11941 amman

 عمان11941 -334ب.ص

178024

Class

5

Goods/Services

pharmaceutical product used in the treatment and
prevention blood clots

5

الصنف

178024

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضر صيدالني لعالج والوقاية من تجلط الدم

63

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

20/10/2021

اسم طالب التسجيل:

الشركة الدولية للصناعات الدوائية الكيماوية
والمستلزمات الطبية ذ.م.م.

جنسية الطالب :

االردن
ذ.م.م

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

20/10/2021

Date of

Pharma International for
Medical and Chemical
Industries and Medical Ltd
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

عمان،الجبيهه،االردن
المحامي احمد محمود
11941عمان
178037

AMMAN,ALJUBAIHA,JORDAN
الزعبي ص.ب- 334

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضر صيدالني يستخدم كعامل مساعد للسيطرة على ارتفاع
ضغط الدم

P.O.Box334- 11941 amman

5

5

Class

178037

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

pharmaceutical product used to control high blood
pressure

64

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

20/10/2021

Applicant Name:

Pharma International for
Medical and Chemical
Industries and Medical Ltd
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

20/10/2021

:تاريخ ايداع الطلب

الشركة الدولية للصناعات الدوائية الكيماوية
.م.م.والمستلزمات الطبية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

AMMAN, JORDAN ALJUBAIHA

 الجبيهة االردن،عمان

P.O.Box334- 11941 amman

 عمان11941 -334ب.ص

عنوان التبليغ

178041

رقم العالمة التجارية

178041

Class

5

Goods/Services

pharmaceutical product used in the treatment of
high blood pressure

5

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضر صيدالني لعالج ارتفاع ضغط الدم

65

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

20/10/2021

Applicant Name:

Pharma International for
Medical and Chemical
Industries and Medical Ltd
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

20/10/2021

:تاريخ ايداع الطلب

الشركة الدولية للصناعات الدوائية الكيماوية
.م.م.والمستلزمات الطبية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

AMMAN , AL JUBAIHA
JORDAN

 الجبيهه االردن، عمان

P.O.Box334- 11941 amman

 عمان11941 -334ب.ص

178035

Class

Goods/Services

Pharmaceutical Product used for Anti
hypercholesterolemic

5

5

الصنف

178035

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضر صيدالني عامل لخفض الكوليسترول المرتفع في الدم

66

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

20/10/2021

Applicant Name:

Pharma International for
Medical and Chemical
Industries and Medical Ltd
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

20/10/2021

:تاريخ ايداع الطلب

الشركة الدولية للصناعات الدوائية الكيماوية
.م.م.والمستلزمات الطبية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

AMMAN, JORDAN ALJUBAIHA

 الجبيهة االردن،عمان

P.O.Box334- 11941 amman

 عمان11941 -334ب.ص

178036

Class

5

Goods/Services

Pharmaceutical Product used for treatment of
asthma and allergic rhinitis

5

الصنف

178036

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضر صيدالني لعالج الربو والحساسية االجية

67

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

20/10/2021

اسم طالب التسجيل:

الشركة الدولية للصناعات الدوائية الكيماوية
والمستلزمات الطبية ذ.م.م.

جنسية الطالب :

االردن
ذ.م.م

Pharma International for
Medical and Chemical
Industries and Medical Ltd
: Jordan
Limited Liability Company

عمان ،الجبيهة االردن

Amman, Al-Jubaiha, Jordan

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

ص.ب 11941 -334عمان

رقم العالمة التجارية

178038

20/10/2021

Date of
Applicant Name:

P.O.Box334- 11941 amman
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضر صيدالني يستخدم كعامل مساعد لعالج فيروس العوز
المناعي وكعامل مساعد لعالج فيروس التهاب الكبد الوبائي ب
المزمن

5

5

Class

178038

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Pharmaceutical Product used in the treatment of
Virus-1 and in the treatment of chronic hepatitis B
virus

68

:تاريخ ايداع الطلب

Pharma International for
Medical and Chemical
Industries and Medical Ltd
: Jordan
Limited Liability Company

الشركة الدولية للصناعات الدوائية الكيماوية
.م.م.والمستلزمات الطبية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

Amman, AL-Jubaiha Jordan

 الجبيهة االردن،عمان

20/10/2021

Applicant Name:

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

20/10/2021

Date of

 عمان11941 -334ب.ص

P.O.Box334- 11941 amman

178044

Class

5

Goods/Services

Pharmaceutical Product is used for the treatment
of the complaints of the lower urinary tract in
males associated with an enlarged prostate

5

الصنف

178044

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضر صبدالني لعالج اضطربات الجهاز البولي السفلي عند
الرجال والمصاحب لتضخم البروستات

69

:تاريخ ايداع الطلب

Pharma International for
Medical and Chemical
Industries and Medical Ltd
: Jordan
Limited Liability Company

الشركة الدولية للصناعات الدوائية الكيماوية
.م.م.والمستلزمات الطبية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

Amman,AL-Jubaiha Jordan

الجبيهه االردن،عمان

20/10/2021

Applicant Name:

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

20/10/2021

Date of

 عمان11941 -334ب.ص

P.O.Box334- 11941 amman

178043

Class

5

Goods/Services

pharmaceutical product used as an antibiotic to
treat bacterial infections

5

الصنف

178043

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضرصيدالني يعمل كمضاد حيوي لعالج االلتهابات
البكتيرية

70

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

20/10/2021

Applicant Name:

Pharma International for
Medical and Chemical
Industries and Medical Ltd
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

20/10/2021

:تاريخ ايداع الطلب

الشركة الدولية للصناعات الدوائية الكيماوية
.م.م.والمستلزمات الطبية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

AMMAN , AL JUBAIHA
JORDAN

 الجبيهه االردن، عمان

P.O.Box334- 11941 amman

 عمان11941 -334ب.ص

178034

Class

5

Goods/Services

pharmaceutical product used as an antibiotic to
treat bacterial infections

5

الصنف

178034

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضر صيدالني يعمل كمضاد حيوي لعالج االلتهابات
البكتيرية

71

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

20/10/2021

Applicant Name:

Pharma International for
Medical and Chemical
Industries and Medical Ltd
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

20/10/2021

:تاريخ ايداع الطلب

الشركة الدولية للصناعات الدوائية الكيماوية
.م.م.والمستلزمات الطبية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

 الجبيهه االردن، عمان

AMMAN , AL JUBAIHA
JORDAN

178039

Class

5

Goods/Services

pharmaceutical product used as an antibiotic

عنوان التبليغ

 الجبيهه االردن،  عمان11941 -334

334- 11941 AMMAN , AL
JUBAIHA JORDAN
5

الصنف

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

178039

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضر صيدالني يعمل كمضاد حيوي

72

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

25/10/2021

Applicant Name:

Hikma Pharmaceuticals LLC
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Class

5

Goods/Services

pharmaceutical product used for the treatment of
cancer

:تاريخ ايداع الطلب

.م.م.شركة أدوية الحكمة ذ
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

 منطقة صناعيه-  بيادر وادي السير- عمان
ش سليم بن الحارث

bayadir wadi al seer - industrial
area - saleem bin al hareth
street
182400- 11118 city/street Wadi
Elseer-saleem Bin AL Hareth
177969

25/10/2021

الشارع المنطقة/ المدينة11118 -182400
سليم بن الحارث- الصناعية
5

الصنف

177969

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضر طبي يستخدم لعالج االورام السرطانية

73

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

25/10/2021

Applicant Name:

Hikma Pharmaceuticals LLC
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

25/10/2021

:تاريخ ايداع الطلب

.م.م.شركة أدوية الحكمة ذ
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

bayadir wadi al seer - industrial  منطقة صناعية-  بيادر وادي السير- عمان
area - saleem bin al hareth
 ش سليم بن الحارثstreet
P.O.Box182400- 11118
الشارع/ المدينة11118 -182400ب.ص
city/street Wadi Elseer-saleem
سليم بن الحارث- المنطقة الصناعية
Bin AL Hareth
Class
الصنف
177973
5
5
177973

Goods/Services

-Pharmaceutical product used as maintenance
treatment of schizophrenia in patients currently
stabilized with oral antipsychotics

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضر صيدالني يستخدم للعالج المستدام للفصام لدى
.المرضى المس تقرة حالتهم حاليا مع ادوية الذهان الفموية

74

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

25/10/2021

Applicant Name:

Hikma Pharmaceuticals LLC
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

25/10/2021

:تاريخ ايداع الطلب

.م.م.شركة أدوية الحكمة ذ
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

bayadir wadi al seer - industrial
 مطقة صناعية-  بيادر وادي السير- عمان
area - saleem bin al hareth
 ش سليم بن الحارثstreet
P.O.Box182400- 11118
الشارع/ المدينة11118 -182400ب.ص
city/street Wadi Elseer-saleem
سليم بن الحارث- المنطقة الصناعية
Bin AL Hareth
Class
الصنف
177972
5
5
177972

Goods/Services

pharmaceutical product used for the treatment of
azheimer

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضر طبي يستخدم لعالج مرض الزهايمر

75

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

25/10/2021

Applicant Name:

Hikma Pharmaceuticals LLC
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

bayadir wadi al seer - industrial
area - saleem bin al hareth
street
P.O.Box182400- 11118
city/street Wadi Elseer-saleem
Bin AL Hareth
Class
177970
5
5

Goods/Services

Pharmaceutical product used as anti-biotic for
respiratory bacterial infections

25/10/2021

:تاريخ ايداع الطلب

.م.م.شركة أدوية الحكمة ذ
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

 بيادر وادي-  شارع سليم بن الحارث-21
 االردن-  عمان-السير
الشارع/ المدينة11118 -182400ب.ص
سليم بن الحارث- المنطقة الصناعية
الصنف

177970

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضر صيدالني يستخدم كمضاد حيوي اللتهابات التنفسية
البكتيرية

76

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

25/10/2021

Applicant Name:

Hikma Pharmaceuticals LLC
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

25/10/2021

:تاريخ ايداع الطلب

.م.م.شركة أدوية الحكمة ذ
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

bayadir wadi al seer - industrial
 مطقة صناعية-  بيادر وادي السير- عمان
area - saleem bin al hareth
 ش سليم بن الحارثstreet
P.O.Box182400- 11118
الشارع/ المدينة11118 -182400ب.ص
city/street Wadi Elseer-saleem
سليم بن الحارث- المنطقة الصناعية
Bin AL Hareth
Class
الصنف
177971
5
5
177971

Goods/Services

pharmaceutical product used as non steroidal anti
inflammatory

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضر صيدالني يستخدم كمضاد التهابات غير ستيرودي

77

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

25/10/2021

Applicant Name:

Hikma Pharmaceuticals LLC
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

25/10/2021

:تاريخ ايداع الطلب

.م.م.شركة أدوية الحكمة ذ
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

bayadir wadi al seer - industrial
 مطقة صناعية-  بيادر وادي السير- عمان
area - saleem bin al hareth
 ش سليم بن الحارثstreet
P.O.Box182400- 11118
الشارع/ المدينة11118 -182400ب.ص
city/street Wadi Elseer-saleem
سليم بن الحارث- المنطقة الصناعية
Bin AL Hareth
Class
الصنف
177974
5
5
177974

Goods/Services

pharmaceutical product used for the treatment of
cancer

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضر طبي يستخدم لعالج االورام السرطانية

78

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

25/10/2021

Applicant Name:

Hikma Pharmaceuticals LLC
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Class

5

Goods/Services

Pharmaceutical product used as anti-biotic for
dental bacterial infections

:تاريخ ايداع الطلب

.م.م.شركة أدوية الحكمة ذ
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

 مطقة صناعية-  بيادر وادي السير- عمان
 ش سليم بن الحارث-

bayadir wadi al seer - industrial
area - saleem bin al hareth
street
Nael Jalal (BakhoKataji)
182400- 11118 Amman
177975

25/10/2021

 البادر وادي السير11118 -182400
5

الصنف

177975

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضر صيدالني يستخدم كمضاد حيوي اللتهابات االسنان
البكتيرية
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تاريخ ايداع الطلب:

31/10/2021

اسم طالب التسجيل:

مجدي حلمي ذيب معالي
االردن
مؤسسة فردية

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

Majdi Hilmi Deeb Maali
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

 11171 -711764رقية بنت الرسول

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

31/10/2021

Date of

ruqayah bint arrasoul

 11171 -711764رقية بنت الرسول
178030

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المكمالت الغذائية المحتوية على معادن  ,مستحضرات فيتامينية
 ,مكمالت التغذية  ,مستحضرات األغذية المدعمة للغايات
العالجية أو الطبية ,

711764- 11171 ruqayah bint
arrasoul
5

5

Class

178030

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

mineral food supplements , vitamin preparations’ ,
nutritional supplements , nutraceutical
preparations for therapeutic or medical purposes ,
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

14/11/2021

Applicant Name:

Pharma International for
Medical and Chemical
Industries and Medical Ltd
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

14/11/2021

:تاريخ ايداع الطلب

الشركة الدولية للصناعات الدوائية الكيماوية
.م.م.والمستلزمات الطبية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

طريق الشحن الجوي منطقة القسطل
 عمان- الصناعية

Al - qastal industrial area
airport road d amman
334- 11941 amman
178032

Class

5

Goods/Services

pharmaceutical product used for the treatment of
allergic rhinitis

5

الصنف

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 عمان11941 - 334

عنوان التبليغ

178032

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضر صيدلي لعالج التهاب االنف التحسسي
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:تاريخ ايداع الطلب

Pharma International for
Medical and Chemical
Industries and Medical Ltd
: Jordan
Limited Liability Company

الشركة الدولية للصناعات الدوائية الكيماوية
.م.م.والمستلزمات الطبية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

Amman, al- qastal industrial
area airport road

 طريق الشحن الجوي منط قة القسطل،عمان
الصناعية

14/11/2021

Applicant Name:

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

14/11/2021

Date of

334- 11941 amman
178031

Class

5

Goods/Services

pharmaceutical product used an anti psychotic

5

الصنف

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 عمان11941 -334

عنوان التبليغ

178031

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضر صيدلي يستخدم كمضاد للذهان

82

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

14/11/2021

Applicant Name:

Pharma International for
Medical and Chemical
Industries and Medical Ltd
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

14/11/2021

:تاريخ ايداع الطلب

الشركة الدولية للصناعات الدوائية الكيماوية
.م.م.والمستلزمات الطبية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

طريق الشحن الجوي منطقة القسطل
الصناعية

al-qastal industrial area airport
road
334- 11941 amman
178029

Class

5

Goods/Services

pharmaceutical product used for weight reduction
(prevent fat absorption )

5

الصنف

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 عمان11941 - 334

عنوان التبليغ

178029

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضر صيدلي يستخدم النقاص الوزن (مانع المتصاص
)الدهنيات
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

27/02/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة الصباح للمستلزمات الطبية
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

عمان  -الجاردنز ش وصفي التل مجمع ابو
عمر السعاف بناية رقم  137ط 5مكتب
508
 11196 -96139عمان  -الجاردنز ش
وصفي التل مجمع ابو عمر السعاف بناية
رقم  137ط 5مكتب 508
الصنف
5
177850

من اجل البضائع/الخدمات التالية

شاي للمصابين بالربو  .مستحضرات توسيع الشعب الهوائية -
شراب دوائي  -منقوعات دوائية  -أعشاب دوائي  -عقارات
مستخلصة بالغلي لغايات صيدالني شاي أعشاب لغايات دوائية -
شاي دوائي

27/02/2022

Date of

Alsabah Medical Supplies
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

amman - algardenz wasfi altal

 96139- 11196 ammanalgardenz wasfi altal
5

Class

177850

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

 Asthmatic tea - Bronchodilating preparations )Drinks (Medicinal-)- Infusions (Medicinal-Herbs (Medicinal-) - Decuctions for
pharmaceutical purposes - Herbal teas for
medicinal purposes - Medicinal tea .
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Date of
Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

15/06/2021
Suzhou Dake Investment
Consultation Co., Ltd.

Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Room 618, Building

Applicant for
Correspondence

Trademark

15/06/2021

:تا ريخ ايداع الطلب

،.سوزهو دايك إنفستمنت كونسلتيشين كو
.ليمتد
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

Number 1,
 لكي سيتي،1  بلدنغ نمبر،618 روم
Lucky City Commercial
، سوزهو إندستريال بارك،كوميرشال سنتر
 الصين، جيانغسو بروفينس،سوزهو سيتي
Center, Suzhou Industrial Park,
Suzhou City, Jiangsu Province,
China
Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكر ية 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
177775
6
6
177775

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

DYLLU
Goods/Services

safes [strong boxes]; traps for wild animals; nails; bells
for animals; steel wire; hooks [metal hardware];
reinforcing materials of metal for pipes; junctions of
metal for pipes; elbows of metal for pipes; fittings of
metal for furniture; fittings of metal for building; labels
of metal; valves of metal, other than parts of machines;
weather or wind vanes of metal; tool chests of metal,
empty; padlocks of metal, other than electronic; pipes
of metal; soldering wire of metal; rods of metal for
welding; hinges of metal; vice claws of metal; pulleys
of metal, other than for machines; monuments of metal;
building materials of metal; Angle irons of metal;
scaffolding of metal; staircases of metal; screws of
metal; non electric door bells of metal; nozzles of
metal; wall plugs of metal; ropes of metal; locks of
metal, other than electric; steps [ladders] of metal;
sleeves [metal hardware]; keys of metal; fences of
metal; props of metal; identification bracelets of metal;
collars of metal for fastening pipes; buildings,
transportable, of metal; bands of metal for tying up
purposes; clips of metal for cables and pipes; anchors;
alloys of common metal; buckles of common metal
[hardware]; works of art of common metal; tree
protectors of metal; iron ores; railway material of
metal; unwrought or semi wrought common metals;
small hardware of metal.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 أجراس، مسامير، مصائد للحيوانات البرية،]خزائن [صناديق قوية
 مواد تقوية من،] خطافات [معدات معدنية، أسالك الفوالذ،الحيوانات
، أكواع معدنية لألنابيب، تقاطعات معدنية لألنابيب،المعدن لألنابيب
، ملصقات معدنية، تركيبات معدنية للبناء،تجهيزات معدنية لألثاث
 ريش معدنية للطقس أو،صمامات من المعدن بخالف أجزاء اآلالت
 أقفال معدنية غير، صناديق األدوات المعدنية الفارغة،الرياح
 أنابيب معدنية سلك لحام من المعدن قضبان معدنية للحام،إلكترونية
 بكرات من المعدن، نائب مخالب من المعدن،مفصالت من المعدن
 زاويا الحديد،  مواد بناء معدنية، اآلثار المعدنية،بخالف اآلالت
 سقاالت معدنية ساللم معدنية مسامير معدنية أجراس،المعدنية
 مقابس الحائط، فوهات معدنية،األبواب غير الكهربائية من المعدن
] درجات [ساللم، أقفال معدنية غير كهربائية، حبال معد نية،المعدنية
، مفاتيح معدنية أسوار معدنية،]  األكمام [المعدات المعدنية،معدنية
 أطواق معدنية لتثبيت، أساور التحديد المعدنية،الدعائم المعدنية
 شرائط معدنية ألغراض، مباني قابلة للنقل من المعدن،األنابيب
 سبائك من، المراسي، مقاطع معدنية للكابالت واألنابيب،التثبيت
 األعمال الفنية،]المعدن العادي أبازيم من المعدن العادي[المعدات
 مادة السكك، خامات الحديد، حمايات األشجار المعدنية،للمعدن الشائع
 أجهزة، معادن عادية غير مشغولة أو شبه مشغولة،الحديدية المعدنية
.معدنية صغيرة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

28/09/2021

Applicant Name:

Iron and pipe technology
factory company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

28/09/2021

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الفوالذ لتكنولوجيا الحديد واالنابيب

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
 االردن- عمان

amman - jordan

 االردن-  عمان11821 -3635

3635- 11821 amman - jordan
178028

Class

6

Goods/Services

6

الصنف

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

عنوان التبليغ

178028

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Metal pipes for drains, metal poles, metal pipes,
metal building structures, metal channels and pipes
for central heating installations, metal covers for
heaters, metal containers for compressed gas or
liquid air, metal rings

 مواسير,مواسير معدنية لمجاري التصريف» اعمدة معدنية
معدنية هياكل بناء معدنية قنوات ومواسير معدنية لمنشات التدفئة
المركزية اغ طية معدنية للمدافئ حاويات معدنية للغاز المضغوط
او الهواء السائل حلقات معدنية

________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give owners the exculisive to use family name (
frihat)if used separately from the mark

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
باستعمال اسم العائلة( فريحات )بمعزل عن العالمه
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

01/11/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة الرؤيا السحرية لاللواح المعدنية

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

االردن
ذ.م.م

Magical vision company for
metal panels
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

الزرقاء  -الزرقاء الجديدة

zarqa - new zarqa

 11191 -9192الزرقاء  -الزرقاء الجديدة

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

01/11/2021

Date of

177923

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

| األلمنيوم » وشرائط األلمنيوم » وأسالك األلمنيوم » وألواح
األبواب المعدذية » والفوالذ المطلي » والصلب  ١والصلب
على شكل صفائح » وألواح » ورقائق ولفائف  ٠وصفائح
وألواح معدنية

9192- 11191 zarqa - new zarqa
6

6

Class

177923

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

aluminium,aluminium strip,aluminium wire,door
plates of metal,plated steel,steel,steel in the form
of sheets, plates, foils and coils, sheets and plates
of metal

87

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

14/12/2020

Applicant Name:

Ghadir moh'd AbdelKarim
Hantash
: Jordan
FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

That al ali hammad bin salama

14/12/2020

:تاريخ ايداع الطلب

غدير محمد عبد الكريم هنطش

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة
تالع العلي حماد بن سلمة

Abu-Ghazaleh Intellectual
-921100 ب.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
177855
7
7
177855

Goods/Services

Swimming pools, jacuzzis, fountains and
waterfalls equipment, Sauna, steam, spa and body
care equipment and supplies, Equipment and
chemicals for water sterilization of swimming
pools, basins and water tanks, Equipment and
boilers for water steam, sterilization, water and air
pumps

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 معدات,معدات المسابح والجاكوزي والنوافير والشالالت المائية
,ولوازم الساونا والبخار والحمامات الصحية والعناية بالجسم
معدات وكيماويات تعقيم مياه المسابح واالحواض والخزانات
 معدات ومراجل بخار الماء والتعقيم ومضخات المياه,المائية
والهواء
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Date of
Applicant Name:
Nationality

اعالن الجريدة الرسمية

15/06/2021
Suzhou Dake Investment
Consultation Co., Ltd.

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Room 618, Building

Applicant for
Correspondence

Trademark

15/06/2021

:تاريخ ايداع الطلب

،.سوزهو دايك إنفستمنت كونسلتيشين كو
.ليمتد
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

Number 1,
 لكي سيتي،1  بلدنغ نمبر،618 روم
Lucky City Commercial
، سوزهو إندستريال بارك،كوميرشال سنتر
 الصين، جيانغسو بروفينس،سوزهو سيتي
Center, Suzhou Industrial Park,
Suzhou City, Jiangsu Province,
China
Abu-Ghazaleh Intellectual
-921100 ب.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
177779
7
7
177779

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

DYLLU
Goods/Services
packaging machines; pumps [machines]; glass working machines; mine borers; forage
cutters; electric kitchen machines; tools [parts of machines]; machines for making
electric batteries; electric shoe polishers; electric window closers; electric door closers;
electric scissors; electric hair clipping machines; electric door rollers; electric window
openers; electric door openers. ; electric machines and apparatus for cleaning; electric
juice extractors; electromechanical beverage preparation machines; electroplating
machines; electric welding machines; machines for electronic industry; engraving
machines; dynamos; valves [parts of machines]; motors, other than for land vehicles;
propulsion mechanisms, other than for land vehicles; hand held tools, other than hand
operated; coffee grinders, other than hand operated; disintegrators; pneumatic hand
tools, namely pneumatic grinding machines, pneumatic polishing machines, pneumatic
sanders with abrasive belts, pneumatic spanners, pneumatic screwdriver, pneumatic
riveters; wind powered installations for generating electricity; stitching machines; dry
cleaning machines; high pressure washers; lawnmowers [machines]; industrial robots;
optics cold processing machines; kneading machines; fertilizers making machines;
electromechanical machines for chemical industry; saws [machines]; belts for machines;
stands for machines; milking machines; electric whisks for household purposes; mills
for household purposes, other than hand operated; angle grinders; meat choppers
[machines]; mixing machines; metalworking machines; compressed air machines;
machines for making zippers; centrifugal mills; machines for making coal briquettes;
flour mill machines; woodworking machines; butter machines; igniting devices for
internal combustion engines; crushing machines; brewing machines; Agricultural
machines; machines and apparatus for polishing [electric]; paint spraying machines;
cranes [lifting and hoisting apparatus]; pneumatic hammers; pneumatic nail guns;
machines for separating gas; pneumatic cylinder (part of machines); jacks [machines];
cutters [machines]; cutting machines; bread cutting machines; electric machines and
apparatus for carpet shampooing; sizing machines; oil well pumps specially for
petroleum; packaging machines for food; hand held electrical drill; aerating pumps for
aquaria; brushes for vacuum cleaners; washing machines [laundry]; road rollers; filter
presses; tobacco processing machines; printing machines; spray guns for paint; glue
applying machines; vacuum cleaners; vacuum cleaner attachments for disseminating
perfumes and disinfectants; steam engines; cleaning appliances utilizing steam; steam
mops; trimming machines; weaving looms; paperboard making machines; machines for
making diaper pants of paper; tea processing machines; machines for making bulbs;
leather working machines; cord making machines; electromechanical food preparation
machines; enamel making machines; machines for making wires and cables; machines
for making needles; brick making machines; bearings [parts of machines]; foundry
machines; bicycle assembling machines; drilling heads [parts of machines].

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، حفار المناجم، آالت تصنيع الزجاج،] مضخات [آالت،آالت التعبئة والتغليف
 آالت صنع،] أدوات [أجزاء من اآلالت،قواطع العلف آالت المطبخ الكهربائية
 أقفال، أقفال النوافذ الكهربائية، ملمعات األحذية الكهربائية،البطاريات الكهربائية
 بكرات األبواب، آالت قص الشعر الكهربائية، مقص كهربائي،الباب الكهربائي
 اآلالت،فتاحات األبواب الكهربائية، فتاحات النوافذ الكهربائية،الكهربائية
 آالت تحضير، آالت العصير الكهربائية،واألجهزة الكهربائية للتنظيف
، آالت اللحام الكهربائية، آالت الطالء الكهربائي،المشروبات الكهروميكانيكية
،] صمامات [أجزاء من اآلالت، دينامو، آالت النقش،آالت للصناع ة اإللكترونية
 أدوات، آليات الدفع بخالف المركبات البرية،المحركات بخالف المركبات البرية
، معدات التفكيك، مطاحن القهوة بخالف المطاحن اليدوية، غير يدوية،يدوية
، وآالت التلميع الهوائية، وهي آالت الطحن الهوائية،األدوات اليدوية الهوائية
 ومفك البراغي، ومفاتيح الربط الهوائية،وأجهزة الصنفرة الهوائية بأحزمة جلخ
 آالت، معدات تعمل بطاقة الرياح لتوليد الكهرباء، والمثبتات الهوائية،الهوائي
 جزازات العشب، غساالت الضغط العالي، آالت التنظيف الجاف،الخياطة
، آالت العجن، آالت المعالجة الباردة للبصريات، الروبوتات الصناعية،][اآلالت
 مناشير، اآلالت الكهروميكانيكية للصناعات الكيماوية،آالت صنع األسمدة
 مخافق كهربائية، آالت الحلب، رفوف لآلالت، أحزمة لآلالت،][آالت
 زاوية، المطاحن لألغراض المنزلية بخالف اليد العاملة،لألغراض المنزلية
 آالت الهواء، آالت تشغيل المعادن، آالت الخلط،] قواطع لحوم [آالت،المطاح ن
 آالت لصنع قوالب، مطاحن طرد مركزي، آالت صنع السحابات،المضغوط
 أجهزة إشعال، آالت الزبدة، آالت النجارة، آالت المطاحن الدقيق،الفحم
، اآلالت الزراعية، آالت التخمير، آالت التكسير،لمحركات االحتراق الداخلي
 الرافعات [أجهزة الرفع، آالت رش الطالء،]آالت وأجهزة التلميع [كهربائية
، آالت لفصل الغاز، مسدسات األظافر الهوائية، المطارق الهوائية،]والرافعات
 آالت،] القواطع [آالت،] الرافعات [آالت،)اسطوانة هوائية (جزء من اآلالت
، اآلالت واأل جهزة الكهربائية لغسل السجاد بالشامبو، آالت تقطيع الخبز،القطع
، آالت تغليف لألغذية، مضخات آبار النفط الخاصة للبترول،آالت التحجيم
، فرش للمكانس الكهربائية، مضخات تهوية لألحواض،مثقاب كهربائي يدوي
 آالت، آالت معالجة التبغ، مكابس التصفية، مداحل الطرق،]الغساالت [الغسيل
 ملحقات، مكنسة كهربائية، آالت تطبيق الغراء،بنادق الرش للطالء،الطباعة
 أجهزة، المحركات البخارية،المكنسة الكهربائية لنشر العطور والمطهرات
، أنوال النسيج، آالت التشذيب، المماسح البخارية،التنظيف التي تستخدم البخار
، آالت تصنيع الشاي، آالت صنع حفاضات من الورق،آالت صنع الورق المقوى
 آالت تحضير، آالت صنع األسالك، آالت صناعة الجلود،آالت لصنع المصابيح
، آالت لتصنيع األسالك والكابالت، آالت صنع المينا،الطعام الكهروميكانيكية
، آالت السبك،] آالت صنع معامل الطوب [أجزاء من اآلالت،آالت صنع اإلبر
.] رؤوس حفر [أجزاء من اآلالت،آالت تجميع الدراجات
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Date of
Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

06/07/2021
NINGBO JIEJIE TOOLS
CO., LTD

06/07/2021

:تاريخ ايداع الطلب

. ال تي دي،.نينجبو جيجي تولز كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Zhuangshi Industry

Applicant for
Correspondence

Trademark

 زهانهاي،زهاوانجشي اندستري زون
 الصين، زهيجيانج، نينجبو،ديستريكت

Zone,
Zhenhai District, Ningbo,
Zhejiang, China
3308- 11181 philadelphia
industrial property office city /
street amman- jordan

177827

Class

7

Goods/Services

woodworking machines, namely wood carving
machines; drilling heads [parts of machines];
hand-held tools, other than hand-operated, namely
electric wrenches; soldering apparatus, electric;
machines and apparatus for polishing [electric];
dynamos; agricultural machines, namely reapers,
tillers, Joggers, towable agricultural machines;
metalworking machines; compressed air machines;
pumps [machines]; stone-working machines;
electric hammers; electric hand drills;
saws[machines]; mixing machines; pneumatic
jacks; cutting machines; spray guns for paint;
thermic lances [machines]; machines and
apparatus for cleaning, electric, namely water,
steam and high-pressure cleaning machines.

- 3308

7

فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية
عمان11181
الصنف

177827

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

آالت نجارة تحديدا االت نحت الخشب؛ رؤوس حفر [أجزاء
 عدا عن التي تدار يدويا تحديدا،آالت [؛ المعدات المحمولة باليد
 الكهربائية؛ اآلالت،مفاتيح ربط كهربائية؛ أجهزة اللحام
واألجهزة للتلميع (الكهربائية)؛ مولدات كهربائية؛ آالت زراعية
تحديدا الحصادات والحراثات واال ت التمشية السريعة واآلت
زراعية قابلة للجر؛ آالت تصنيع األدوات المعدنية؛ آالت تدار
بالهواء المضغوط؛ المضخات [آالت [؛ آالت األعمال الحجرية؛
مطارق كهربائية؛ مثاقب كهربائية يدوية؛ مناشير [آالت [؛ آالت
خلط؛ الرافعات الهوائية؛ آالت قطع؛ مسدسات لرش الدهانات؛
مشارط حرارية [آالت [؛ اآلالت واألجهزة للتنظيف الكهربائية
.وتحديدا االت التنظيف بالماء والبخار والضغط العالي
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

24/08/2021

Applicant Name:

bassam & mohammad jamil
motawe and partner co
: Jordan
Limited Partnership Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

24/08/2021

:تاريخ ايداع الطلب

شركة بسام ومحمد جميل مطاوع وشركاهم

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية
 ش مكة189 - عمان

amman - 189 mecca str

 ش مكة189 -  عمان11118 -20300

20300- 11118 amman - 189
mecca str
177966

Class

7

Goods/Services

beaters electricmblenders electric for household
purposes,washing apparatus,dish washing
machines,coffee grinders electric ,electric fruit
presses,meat mincers electric food mixer

7

الصنف

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

عنوان التبليغ

177966

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خالطات كهربائيه لالغراض,ال,المضارب الكهربائيه
مكابس،المطاحن الكهربائية،غساالت االطباق،المنزليةالغساالت
خالط الطعام،مفرمة اللحوم الكهربائية،الفاكهة الكهربائية
الكهربائي
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

27/05/2021

اسم طالب التسجيل:

ياويو تارجيت اليكتريك ابليانس كو ،.ليمتد.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الصين
شركة اجنبية

27/05/2021
Yiwu Target Electric
Appliance Co., Ltd.

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Applicant Name:
Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
17222, District Two

of Yiwu
 ،ديستريكت تو اوف ياويو انترناشيونال
International Trade City, Yiwu
تريد سيتي  ،ياويو سيتي  ،زهيجيانغ
بروفينس  ،الصين
City, Zhejiang Province, China
THE RIGHT CHOICE IP
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
P.O.Box841153- 11184
ص.ب 11184 -841153عمان  -شارع ام
AMMAN- OM OMARH
عمارة
STREET
Class
الصنف
178001
8
8
178001

ماكينات قص اللحية؛ مالقط تصفيف الشعر بالحرارة ؛ ماكينات
حالقة  ،كهربائية أو غير كهربائية؛ مقصات الشعر لالستخدام
الشخصي ،كهربائية وغير كهربائية؛ ادوات إزالة الشعر الزائد
كهربائية وغير كهربائية؛ مجموعات مانيكير كهربائية; علب
ماكينات الحالقة; مقصات ؛ شفرات الحالقة؛ اجهزة ثقب األذن;
ادوات يدوية لتمويج الشعر; ماكينات تمويج رموش العين ;
اجهزة تمليس الشعر بالحرارة ؛ اجهزة كي الشعر  ،مجموعات
باديكير.

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Beard clippers; Curling tongs; Razors, electric or
non-electric; Hair clippers for personal use,
electric and non-electric; Depilation appliances,
;electric and non-electric; Manicure sets, electric
Razor cases; Scissors; Razor blades; Ear-piercing
;apparatus; Hand implements for hair curling
;Eyelash curlers; Crimping irons; Flat irons
Pedicure sets.
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تاريخ ايداع الطلب:

10/06/2021

اسم طالب التسجيل:

اوف-وايت ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

10/06/2021

Date of

Off-White LLC
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

& c/o Gelfand Rennert
سي/او جيلفاند رينيرت اند فيلدمان ال ال
Feldman LLP, 360 Hamilton
بيه 360 ،هاميلتون افينيو ،رقم  ،100وايت
Ave. #100, White Plains, NY
بالينز ،ان واي  ،10601الواليات المتحدة
االميركية
10601, 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
178010
8
8
178010

من اجل البضائع/الخدمات التالية

أدوات الحدائق المشغلة باليد ومقصات التشذيب اليدوية وأدوات
النقش وأطقم العناية بأظافر اليدين ومبارد األظافر وأدوات صقل
األظافر وقصاصات األظافر وأدوات تحديد الجلد حول األظافر
ومالقط الشعر والمقصات وشفرات الحالقة ومكواة التجعيد
ومكواة الشعر الكهربائية ومجعدات الشعر الكهربائية وادوات
القطع وأدوات تناول الطعام ،تحديدا :السكاكين والشوك
والمالعق

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

hand-operated garden tools, hand-operated
shearers, graving tools, manicure sets, nail files,
nail buffers, nail clippers, cuticle pushers,
tweezers, scissors, razors, curling iron, electric
hair straightener, electric hair crimper, table
cutlery, flatware, namely, knives, forks and spoons
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Date of
Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

15/06/2021
Suzhou Dake Investment
Consultation Co., Ltd.

Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Room 618, Building

Applicant for
Correspondence

Trademark

15/06/2021

:تاريخ ايداع الطلب

،.سوزهو دايك إنفستمنت كونسلتيشين كو
.ليمتد
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

Number 1,
 لكي سيتي،1  بلدنغ نمبر،618 روم
Lucky City Commercial
، سوزهو إندستريال بارك،كوميرشال سنتر
 الصين، جيانغسو بروفينس،سوزهو سيتي
Center, Suzhou Industrial Park,
Suzhou City, Jiangsu Province,
China
Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100 ب.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
177780
8
8
177780

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

DYLLU
Goods/Services

table cutlery [knives, forks and spoons];
perforating tools [hand tools]; graving tools [hand
tools]; instruments and tools for skinning animals;
hand implements for hair curling; riveters [hand
tools]; Abrading instruments [hand instruments];
hand operated agricultural implements; sabres;
hand operated hand tools.; hand operated guns for
the extrusion of mastics; hand operated lifting
jacks; handles for hand operated hand tools; beard
clippers; secateurs; manicure sets; harpoons; hand
operated garden tools; flat irons; trowels for
mason; bits [parts of hand tools].

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 أدوات،]أدوات مائدة الطعام [السكاكين والشوك والمالعق
 أدوات،] أدوات الحفر [أدوات يدوية،]التثقيب [أدوات يدوية
 المسامير [أدوات، أدوات يدوية لتجعيد الشعر،لسلخ الحيوانات
 األدوات الزراعية التي،] أدوات الكشط [أدوات يدوية،]يدوية
 بنادق، أدوات يدوية تعمل يدويا، السيوف،يتم تشغيلها يدويا
 مقابض لألدوات، رافعات الرفع اليدوية،يدوية لبثق الصمغ
، أطقم المانيكير، مقص كليبرز للحية،اليدوية التي تعمل باليد
، مكاوي مسطحة، أدوات الحدائق التي تعمل يدويا،الحراب
.] قطاعات [أجزاء من األدوات اليدوية،المجرفات للبناء
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

15/02/2021

اسم طالب التسجيل:

ليمور فرايد ويتاجرون باالسم :ادافروت
انداستريز
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

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

15/02/2021

Date of

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

Applicant Name:

150 Varick Street New York,
NY 10013 USA

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177889
9
9
177889

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

ADAFRUIT
من اجل البضائع/الخدمات التالية

لوحات الدارات؛ الصمامات الثنائية الباعثة للضوء؛ البرمجيات
لتشغيل اإللكترونيات؛ محوالت الكهرباء؛ البطاريات؛ رقاقات
البطاريات اإللكترونية؛ كابالت يو اس بي؛ الرقاقات االلكترونية
الصغيرة؛ مكبرات الصوت؛ وحدات التحكم الدقيقة ؛ وحدات
الساعة؛ محوالت إيثرنت من أجل يو اس بي؛ وحدات
االستشعار أللواح الدارات؛ مزودات الطاقة الكهربائية؛
المحطات الحاسوبية الطرفية وقطعها؛ األسالك الكهربائية؛
كوابل الحاسوب والكهرباء؛ المفاتيح الكهربائية؛ الحافظات
الواقية لقطع المعدات اإللكترونية؛ أجهزة الحاسوب ؛ أجهزة
التحكم اإللكترونية بالموتورات المساعدة ؛ الكوابل الكهربائيه؛
لوحات الدارات ذات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء المباعة
بتشكيله مختلفة من األشكال وتحديدا :األشرطة المرنة والحلقات
واألشرطة غير المرنة واللوحات ذات الصفوف المتعددة
للصمامات الثنائية الباعثة للضوء؛ الصمامات الثنائية الباعثة
للضوء (ال اي دي)؛ لوحات الدارات ذات الصمامات الثنائية
الباعثة للضوء؛ مقاييس التسارع؛ أجهزة نظام تحديدالمواقع
العالمي؛ رقاقات الدارات المتكاملة ورقاقات الحاسوب
والحساسات اإللكترونية وجميعها الستشعار الضوء والطقس
والجو المحيط والصوت ودرجة الحرارة والحركة والتحرك
والمجاالت المغناطيسية والمكان والصور والمقاطع المرئية
والقياسات الحيوية والضغط والنشاط اإلشعاعي واأللوان وتدفق
السوائل واالتجاهات واللمس والرياح والسرعة؛ شاشات
العرض اإللكترونية؛ الكوابل الشريطية لإلرسال اإللكتروني
لإلشارات؛ أجهزة استشعار كهرضغطية لقياس الضغط
والتسارع واإلجهاد أو القوة؛ المفاتيح الكهربائية؛ لوحات
المفاتيح وفأرات ا لحاسوب؛ لوحات الدارات اإللكترونية القابلة
لالرتداء مفتوحة المصدر

Goods/Services

circuit boards; light-emitting diodes; software for
;operating electronics; power adapters; batteries
;electronic battery chips; USB cables; microchips
;audio speakers; micro-controllers; clock modules
USB-ethernet adapters; sensor modules for circuit
boards; electrical power supplies; computer
;peripherals and parts thereof; electrical wires
;computer and electrical cables; electrical switches
;protective cases for electronic equipment parts
computer hardware; electronic servo motor
controllers; electrical cables; LED circuit boards
and LEDs sold together in a variety of different
shapes namely, flexible strips, rings, non-flexible
strips, boards with multiple rows of LEDs; Light
;emitting diodes (LEDs); LED circuit boards
accelerometers; GPS hardware; integrated circuit
chips, computer chips, electronic sensors all for
sensing light, weather, ambient atmosphere, sound,
temperature, motion and movement, magnetic
fields, location, photo, video, biometrics, pressure,
radioactivity, color, liquid flow, orientation, touch,
wind and speed; electronic display screens; ribbon
;cables for electronic signal transmission
piezoelectric sensors for measuring pressure,
;acceleration, strain or force; electric switches
keyboards, computer mouse; open-source
wearable electronic circuit boards
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تاريخ ايداع الطلب:

22/02/2021

اسم طالب التسجيل:

باتيك فيليب اس ايه جنيف

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

22/02/2021

Date of

PATEK PHILIPPE SA
GENEVE
: Switzerland
Foreign Company

Applicant Name:

Rue du Rhone, 41 – 1204
GENEVE, SWITZERLAND

Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب - 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178015
9
9
178015

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

PATEK PHILIPPE
من اجل البضائع/الخدمات التالية

سلع البصريات وبالتحديد المناظير ،نظارات طبية ،نظارات
شمسية ،علب للنظارات الطبية والنظارات الشمسية ،الحبال
للنظارات الطبية والحبال للنظارات الشمسية ،سالسل للنظارات
الطبية والنظارات الشمسية ،اكياس للنظارات واكياس للنظارات
الشمسية ،إطارات للنظارات الطبية والنظارات الشمسية،
منشورات إلكترونية قابلة للتنزيل ،المنشورات اإللكترونية
الم سجلة على وسائط الحاسوب ،الساعات الذكية ،عصابات
(أربطة) الساعات التي تنقل البيانات إلى األجهزة اإللكترونية
األخرى ،أجهزة توقيت ،علب للهواتف ،علب ألجهزة المساعد
الرقمي الشخصي ( ،)PDAعلب اليوميات اإللكترونية ،علب
ألجهزة الحاسوب اللوحي ،حقائب معدة ألجهزة الحاسوب
المحمولة ،علب لمشغالت الوسائط المحمولة ،علب وقائية
لقارءات الكتب اإللكترونية ،أجهزة تسجيل الوقت ،ساعات
الوقت [أجهزة تسجيل الوقت] ،أجهزة لقياس الوقت [أجهزة
تسجيل الوقت].
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCH :
رقم االدعاء 02266/2021 :
تاريخ االدعاء 12-02-2021 :

Goods/Services

;Optical goods namely binoculars; spectacles
;sunglasses; cases for spectacles and sunglasses
spectacle cords and cords for sunglasses; chains
for spectacles and for sunglasses; eyewear pouches
and sunglasses pouches; spectacle and sunglasses
;frames; electronic publications, downloadable
electronic publications recorded on computer
media; smartwatches; watchbands that
;communicate data to other electronic devices
timing apparatus; cases for telephones; cases for
PDAs; cases for electronic diaries; cases for tablet
computers; bags adapted for laptops; cases for
portable media players; protective cases for e-book
readers; time recording apparatus; time clocks
[time recording devices]; chronographs [time
recording apparatus].
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CH
Claim No : 02266/2021
Claim Date : 2021-02-12
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تاريخ ايداع الطلب:

07/03/2021

اسم طالب التسجيل:

ايه في بي ميتريكس ،ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

07/03/2021

Date of

AVB Metrics, LLC
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

7373 Gateway Boulevard,
 7373جيتويه بوليفارد ،نيوارك ،كاليفورنيا
Newark, California 94560,
 ، 94560الواليات المتحدة االمريكية
USA
& Nader Jamil Qumsieh (NJQ
نادر جميل قمصية ص.ب11814 -142025
ASSOCIATES) P.O.Box142025 258شارع الملك عبدهللا الثاني ،عمان
11814 258 King Abdullah II
Street, Amman
Class
الصنف
177707
9
9
177707

من اجل البضائع/الخدمات التالية

البطاريات؛ أجهزة الشحن الكهربائي للسيارات؛ مزودات الطاقة
اإللكترونية لقيادة المحركات الكهربائية؛ معدات إمداد الطاقة
لنقل وتوزيع الكهرباء داخل المركبات الكهربائية
___________ ____________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 90162679 :
تاريخ االدعاء 07-09-2020 :

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Batteries; electric charging devices for motor
vehicles; electronic power supplies for driving
electric motors; power supply equipment for
transmission and distribution of electricity within
electric vehicles
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90162679
Claim Date : 2020-09-07
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Date of

15/03/2021

Applicant Name:

Tencent Holdings Limited
: Cayman Islands
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

15/03/2021

:تاريخ ايداع الطلب

تنسنت هولدينجز ليميتد
جزر كايمان
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

P.O. Box 2681 GT, Century
 سنتشري، جي تي2681 صندوق بريد
Yard, Cricket Square, Hutchins
، هتشينز درايف، كريكيت سكوير،يارد
Drive, George Town, Grand
 جزر الكيمان، جراند كيمان،جورج تاون
Cayman, Cayman Islands
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
177877
9
9
177877

Goods/Services

Computer memory devices; computer programmes
[programs], recorded; computer operating programs,
recorded; computer peripheral devices; computer programs
[downloadable software]; computer game software;
computer software applications, downloadable; computer
hardware; downloadable ring tones for mobile phones;
downloadable music files; downloadable image files;
electronic publications, downloadable; headphones;
monitoring apparatus, electric, other than medical purposes;
smartphones; telephone apparatus; transmitting sets
[telecommunication]; scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving
and teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, recording discs; compact
discs, DVDs and other digital recording media; mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines; data processing equipment, computers; computer
software; fire-extinguishing apparatus.

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

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

أجهزة الذاكرة الحاسوبية؛ برامج الحاسوب [برامج] المسجلة؛ برامج تشغيل
الحاسوب المسجلة؛ األجهزة الطرفية للحواسيب؛ برامج الحاسوب
(البرمجيات القابلة للتحميل)؛ برمجيات ألعاب الحاسوب؛ تطبيقات برمجيات
الحاسوب القابلة للتنزيل؛ أجهزة الحاسوب؛ نغمات الرنين القابلة للتحميل
للهواتف النقالة؛ الملفات الموسيقية القابلة للتحميل؛ ملفات الصور القابلة
للتحميل؛ المنشورات اإللكترونية القابلة للتحميل؛ سماعات الرأس؛ أجهزة
المراقبة الكهربائية بخالف االغراض الطبية؛ الهواتف الذكية؛ اجهزة
الهاتف؛ أجهزة اإلرسال [لالتصاالت ب ُعيدة المدى]؛ األجهزة واألدوات
العلمية والمالحية والمساحية وللتصوير الفوتوغرافي والسينمائية والبصرية
وللوزن والقياس وإلرسال االشارات والمراقبة (اإلشراف) وأجهزة وأدوات
اإلنقاذ والتعليم؛ أجهزة ومعدات التوصيل أو التشغيل أو التحويل أو التجميع
أو التنظيم أو التحكم في الطا قة الكهربائية؛ أجهزة التسجيل أو اإلرسال أو
النسخ لألصوات أو الصور؛ حامالت البيانات المغناطيسية وأقراص
التسجيل؛ األقراص المضغوطة وأقراص الفيديو الرقمية ووسائط التسجيل
الرقمية األخرى؛ آليات األجهزة التي تدار عن طريق القطع النقدية؛ آالت
تسجيل النقد واآلالت ال حاسبة؛ معدات معالجة البيانات وأجهزة الحاسوب؛
.وبرمجيات الحاسوب؛ أجهزة إطفاء الحرائق

______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال الكلمة: التنازل
." عندما تظهر بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمةCLOUD "
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Date of
Applicant Name:

15/03/2021

اعالن الجريدة الرسمية

FUJITSU GENERAL
LIMITED

Nationality

: Japan
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku,

Kawasaki 213-8502, Japan
Applicant for
Correspondence

Trademark

15/03/2021

:تاريخ ايداع الطلب

فوجتسو جينيرال ليمتد

:اسم طالب التسجيل

يابان
شركة اجنبية
 كاواساكي،كو- تاكاتسو، سوناجا17-3-3
 اليابان،213-8502

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
177896
9
9
177896

Goods/Services

air analysis apparatus; Remote controls for airconditioning apparatus; measuring and control
devices for air-conditioning technology; control
panels [electricity]; Electric control devices for
heating management; remote control receivers;
remote control apparatus and instruments;
Intercommunication apparatus for air conditioners.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

أجهزة تحليل الهواء؛ أجهزة التحكم عن بعد ألجهزة تكييف
الهواء؛ أجهزة القياس والتحكم لتقنية تكييف الهواء؛ لوحات تحكم
[ك هربائية]؛ أجهزة التحكم الكهربائي إلدارة التدفئة؛ مستقبالت
التحكم عن بعد؛ أجهزة وأدوات التحكم عن بعد؛ جهاز اتصال
.بعيد المدى لمكيفات الهواء
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

03/06/2021

اسم طالب التسجيل:

المجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

سعودية

03/06/2021

Date of

Saudi Research & Media
Group
: Saudi Arabia

Applicant Name:

Makah Almukarama Road,
طريق مكة المكرمة ،حي المؤتمرات،
Almutamarat district, Riyadh
الرياض  ،11583ص.ب،53108 .
المملكة العربية السعودية
11583, P.O. Box 53108 , Saudi
Arabia
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب - 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
177851
9
9
177851

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تطبيقات الهاتف المحمول والبرامج القابلة للتنزيل

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Mobile applications and downloadable software
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Date of
Applicant Name:
Nationality

اعالن الجريدة الرسمية

15/06/2021
Suzhou Dake Investment
Consultation Co., Ltd.

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Room 618, Building

Applicant for
Correspondence

Trademark

15/06/2021

:تاريخ ايداع الطلب

،.سوزهو دايك إنفستمنت كونسلتيشين كو
.ليمتد
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

Number 1,
 لكي سيتي،1  بلدنغ نمبر،618 روم
Lucky City Commercial
، سوزهو إندستريال بارك،كوميرشال سنتر
 الصين، جيانغسو بروفينس،سوزهو سيتي
Center, Suzhou Industrial Park,
Suzhou City, Jiangsu Province,
China
Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100 ب.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
177782
9
9
177782

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

DYLLU
Goods/Services

semi conductors; alarms; lightning rods; surveying apparatus and
instruments; square rulers for measuring; measuring apparatus; pressure
measuring apparatus; rulers [measuring instruments]; sensor; navigational
instruments; electric measuring devices; electric plugs; electric sockets;
electric batteries; chargers for electric batteries; electronic video
surveillance apparatus; electric contacts; electrolysers; electric switches;
electric door bells; electric couplings; condensers [capacitors]; television
apparatus; electric locks; materials for electricity mains [wires, cables];
covers for electric outlets; electric theft prevention installations; electronic
notice boards; electronic chip cards; electronic slide calipers ; animated
cartoons; circuit breakers; interphones; protective masks; clothing for
protection against accidents, irradiation and fire; shoes for protection
against accidents, irradiation and fire; gloves for protection against
accidents; lasers, not for medical purposes; thermometers, not for medical
purposes; photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]; protection
devices for personal use against accidents; knee pads for workers; safety
boots for industrial use.; radiological apparatus for industrial purposes;
industrial endoscope cameras; optical apparatus and instruments; optical
fibers [light conducting filaments]; tachographs; weighing apparatus and
instruments; chemistry apparatus and instruments; counters; computer
programs [downloadable software]; computer network switches; computer
network bridges; tape measures; video phones; downloadable software
applications for mobile phones; air analysis apparatus; control panels
[electricity]; electronic access control systems for interlocking doors;
measures; fire extinguishing apparatus; gas testing instruments;
micrometer gauges; ear plugs for divers; heat regulating apparatus; face
identification apparatus; biometric fingerprint door locks; video monitor;
video screens; levels [instruments for determining the horizontal];
bathroom scales; voting machines; internet router; radio receivers and
transmitters; radios; radio signal tuners; wireless routers; smoke detectors;
eyeglasses; counterfeit coin detectors; cabinets for loudspeakers; remote
control apparatus; mobile power supplies, namely rechargeable batteries;
apparatus to check franking; slide calipers; printers for use with
computers; speed checking apparatus for vehicles; rearview cameras for
vehicles; cameras [photography]; smart watches (data processing); smart
eyeglasses (data processing); ticket dispensers.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، أجهزة وأدوات المسح، قضبان اإلنارة، أجهزة اإلنذار،أشباه الموصالت
 المساطر [أدوات، جهاز قياس الضغط، جهاز قياس،مساطر مربعة للقياس
 المقابس، أجهزة قياس كهربائية، أدوات المالحة، المستشعرات،]القياس
 شواحن البطاريات، بطاريات كهربائية، مآخذ كهربائية،الكهربائية
، االتصاالت الكهربائية، أجهزة المراقبة بالفيديو اإللكتروني،الكهربائية
، أجراس األبواب الكهربائية، مفاتيح كهربائية،أجهزة تحليل كهربائي
، أقفال كهربائية، جهاز تلفزيون،] مكثفات [الضاغطات،وصالت كهربائية
، أغطية المنافذ الكهربائية،]مواد ألنابيب الكهرباء [األسالك والكابالت
 بطاقات رقاقة، لوحات اإلعالنات اإللكترونية،معدات منع السرقة الكهربائية
، قواطع الدوائر، الرسوم المتحركة، مالقط الشرائح اإللكترونية،إلكترونية
 مالبس للحماية من الحوادث واإلشعاع، أقنعة واقية،الهواتف الداخلية
 قفازات للحماية، أحذية للحماية من الحوادث و اإلشعاع والحريق،والحريق
 ليس، موازين الحرارة، وليس لألغراض الطبية، الليزر،من الحوادث
، الكهروستاتيكية، آالت التصوير [الفوتوغرافية،لألغراض الطبية
 وسادات، أجهزة الحماية لالستخدام الشخصي ضد الحوادث،]الحرارية
 جهاز إشعاعي، أحذية السالمة لالستخدام الصناعي،الركبة للعمال
األجهزة واألدوات، كاميرات المنظار الصناعي،لألغراض الصناعية
 أجهزة، تاكوغرافات،] األلياف البصرية [خطوط موصلة للضوء،البصرية
 برامج الحاسوب، العدادات، أجهزة وأدوات الكيمياء،وأدوات الوزن
، جسور شبكة الحاسوب، مفاتيح شبكة الحاسوب،][البرامج القابلة للتنزيل
 تطبيقات البرامج القابلة للتنزيل للهواتف، هواتف فيديو،شريط القياس
 أنظمة التحكم في،] لوحات التحكم [الكهرباء، جهاز تحليل الهواء،المحمولة
، أجهزة إطفاء الحريق، أجهزة القياس،الوصول لألبواب اإللكترونية المغلقة
 جهاز، سدادات األذن للغواصين، مقاييس ميكرومتر،أدوات اختبار الغاز
 مراقبات، أقفال أبواب بصمات األصابع،جهاز تحديد الوجه،تنظيم الحرارة
 مقاييس،] أجهزة المستويات [أدوات لتحديد األفقي، شاشات الفيديو،الفيديو
 جهاز توجيه اإلنترنت أجهزة االستقبال الالسلكية، آالت التصويت،الحمامات
 أجهزة توجيه، موالفات إشارة الراديو، أجهزة الراديو،وأجهزة اإلرسال
، كاشفات العمالت المزيفة، النظارات الطبية، كاشفات الدخان،السلكية
، إمدادات الطاقة المتنقلة، جهاز التحكم عن بعد،كابينات لمكبرات الصوت
 شرائح، جهاز لفحص الصراحة،أي البطاريات القابلة إلعادة الشحن
 جهاز فحص، طابعات لالستخدام مع أجهزة الحاسوب،الفرجارالمنزلق
 الكاميرات، كاميرات الرؤية الخلفية للمركبات،السرعات للمركبات
 النظارات الذكية (معالجة،) الساعات الذكية (معالجة البيانات،][التصوير
. موزعات التذاكر،)البيانات
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

21/06/2021

اسم طالب التسجيل:

جريت وول موتور كومباني ليمتد

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الصين
شركة اجنبية

21/06/2021

Great Wall Motor Company
Limited

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Applicant Name:
Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
2266 Chaoyang South

Street,
 2266تشاويانغ ساوث ستريت ،باودنغ
Baoding , Hebei , 071000,
,هبي ،071000 ،الصين
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
177759
9
9
177759

برامج الحاسوب المسجلة ،برامج تشغيل الحاسوب المسجلة،
شاشات [برامج الحاسوب] ،برامج الحاسوب قابلة للتنزيل،
ملفات الصور القابلة للتنزيل ،تطبيقات برمجيات الحاسوب
القابلة للتنزيل ،برمجيات حافظة الشاشة للحاسوب مسجلة أو
قابلة للتنزيل ،تطبيقات برمجيات الهاتف الذكي القابلة للتنزيل،
معدات التعرف على الوجه ،أغراض عاكسة لالرتداء للوقاية
من الحوادث ،عالمات (إشارات) رقمية ،مشاعل اإلشارة لإلنقاذ
بالليزر ،أجهزة التواصل البيني ،الهواتف المحمولة ،متر (جهاز
قياس) مكتشف األقمار الصناعية (يستخدم للمساعدة في توجيه
الصحون الالقطة لإلشارة) ،سجالت الفونوغراف (جهاز
الحاكي) ،مراكم كهربائية للمركبات ،بطاريات كهربائية
للمركبات ،مجمع جرات (جهاز تخزين شحنات كهربائية)،
حافظات البطارية (حافظ بطارية الرصاص الحمضية).

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Computer programs, recorded; computer operating
programs, recorded; monitors [computer
;programs]; computer programs, downloadable
downloadable image files; computer software
applications, downloadable; computer screen saver
software, recorded or downloadable; smartphone
software applications, downloadable; face
recognition equipment; reflective articles for wear,
;for the prevention of accidents; digital signs
rescue laser signaling flares; intercommunication
apparatus; mobile telephones; satellite finder
meters; phonograph records; accumulators,
electric, for vehicles; batteries, electric, for
vehicles; accumulator jars; battery jars.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

29/07/2021

Applicant Name:

wael ahmad ismael al
manassrah
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

9

Goods/Services

downlodable smart phone application for the
purposes of delivering veterinary services and
products and delivering products and services
between the consumer and the service provider

وائل احمد اسماعيل المناصرة

:اسم طالب التسجيل

الجبيهه/ عمان11941 -3040
الجبيهه/ عمان11941 -3040

3040- 11941 amman/aljobiha
Class

:تاريخ ايداع الطلب

االردن
مؤسسة فردية

3040- 11941 amman/aljobiha

177864

29/07/2021

9

الصنف

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

عنوان التبليغ

177864

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تطبيق هواتف ذكية قابل للتحميل لغايات توصل خدمات
ومنتجات البيطره وتوصيل المنتجات والخدمات بين المستهلك
ومقدم الخدمة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

24/08/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة بسام ومحمد جميل مطاوع وشركاهم

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

االردن
توصية
 11118 -20300عمان  189 -ش مكة

رقم العالمة التجارية

177965

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

ات التلفزيون واجهزة استقبال التلفزيةن(اجهزة التلفزيون)

bassam & mohammad jamil
motawe and partner co
: Jordan
Limited Partnership Company

Applicant Name:

20300- 11118 amman - 189
mecca str

 11118 -20300عمان  189 -ش مكة

عنوان التبليغ

24/08/2021

Date of

20300- 11118 amman - 189
mecca str
9

9

Class

177965

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

)TV monitors.TVsets.television receivers (TVsets

104

:تاريخ ايداع الطلب

Tower Media Middle East FZ,
LLC
: United Arab Emirates
Foreign Company

م.م.تاور ميديا مدل ايست منطقة حرة ذ

:اسم طالب التسجيل

Dubai Media City, Dubai, UAE

 االمارات العربية، دبي، مدينة دبي لالعالم
المتحدة

08/11/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

08/11/2021

Date of

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

18055- 11195 amman
177860

Class

9

Goods/Services

Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, |§ measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus
and instruments; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; apparatus for recording, transmission
or reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; compact discs, DVDs and other digital
recording media; mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers, calculating machines, data processing
equipment and computers; computer software; _ fireextinguishing apparatus; amusement apparatus adapted for
use with an external display screen or monitor; all computer
programs and software regardless of recording media or
means of dissemination, that is, software recorded on
“magnetic media or downloaded from a remote computer
network; coin-operated mechanisms for television sets;
compact disc players; compact discs (audio-video); compact
discs (read-only memory); computer game programs;
apparatus for games adapted for use with an external display
screen or monitor; computer game discs, programs and
software; Computer games programmes (downloadable
software); Computer games programs recorded on tapes
[software]; Computer programmes for interactive television
and for interactive games and/or quizzes; electronic game
programs and_ softwares; Interactive multimedia computer
game _ program; Programmed video games_ [software];
mobile telephones; mobile telecommunications apparatus;
mobile telephone batteries; mobile communication
terminals; straps for mobile phones; cases for mobile phones;
downloadable ring tones for mobile phones; devices for
hands-free use of mobile phones.

9

الصنف

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

 عمان11195 -18055

عنوان التبليغ

177860

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير
الفوتوغرافي والس ينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن
والقياس واإلشارة والمراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ والتعليم أجهزة وأدوات
لوصل أو فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصورء حامالت بيانات
مغناطيسية؛ أقر اص تسجيل أقراص مدمجة؛ أقراص فيدوية رقمية وغيرها
من وسائط التسجيل الرقمية آليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقدء آالالت
تسجيل النقدء آالت حاسبة معدات معالجة البيانات وأجهزة الكمبيوتر
برمجيات كمبيوتر أجهزة إطفاء الحرائق؛ أجهزة تسلية معدة لالستخدام مع
شاشات عرض أو شاشات مراقبة خارجية؛ جميع برامج وبرمجيات
الكمبيوتر بغض النظر عن وسائط التسجيل أو وسائل النشر أي برمجيات
مسجلة على وسائط مغناطيسية أو تم تنزيلها من شبكة حاسوب عن بعدء
آليات تعمل بالنقد ألجهزة التلفزيون؛ أجهزة تشغيل األقراص المدمجة؛
,) أقراص مدمجة (لذاكرة القراءة فقط.) بصرية- أقراص مدمجة (سمعية
برامج ألعاب كمبيوتر أجهزة لأللعاب المعدة لالستخدام مع شاشات عرض أو
شاشات مراقبة خارجية أقراص وبرامج وبرمجيات ألعاب الكمبيوتر برامج
ألعاب الكمبيوتر (برمجيات قابلة للتنزيل) برامج ألعاب الكمبيوتر مسجلة على
أو/أشرطة (برمجيات)؛ برامج الكمبيوتر للتلفزيون التفاعلي واأللعاب و
المسابقات التفاعلية برامج وبرمجيات األلعاب االلكترونية برامج ألعاب
)الكمبيوتر متعددة الوسائط التفاعلية ألعاب الفيديو المبرمجة (برمجيات
الهواتف المتحركة أجهزة االتصاالت المتحركة بطاريات الهواتف المتحركة
طرفيات االتصاالت المتحركة؛ أطواق للهواتف المتحركة علب للهواتف
المتحركة؛ نغمات رنين قابلة للتنزيل للهواتف المتحركة أجهزة لالستعمال
.غير اليدوي للهواتف المتحركة
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:تاريخ ايداع الطلب

Tower Media Middle East FZ,
LLC
: United Arab Emirates
Foreign Company

م.م.تاور ميديا مدل ايست منطقة حرة ذ

:اسم طالب التسجيل

Dubai Media City, Dubai, UAE

 االمارات العربية، دبي، مدينة دبي لالعالم
المتحدة

08/11/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

08/11/2021

Date of

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

18055- 11195 amman
177856

Class

9

Goods/Services

Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, |§ measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus
and instruments; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; apparatus for recording, transmission
or reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; compact discs, DVDs and other digital
recording media; mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers, calculating machines, data processing
equipment and computers; computer software; _ fireextinguishing apparatus; amusement apparatus adapted for
use with an external display screen or monitor; all computer
programs and software regardless of recording media or
means of dissemination, that is, software recorded on
“magnetic media or downloaded from a remote computer
network; coin-operated mechanisms for television sets;
compact disc players; compact discs (audio-video); compact
discs (read-only memory); computer game programs;
apparatus for games adapted for use with an external display
screen or monitor; computer game discs, programs and
software; Computer games programmes (downloadable
software); Computer games programs recorded on tapes
[software]; Computer programmes for interactive television
and for interactive games and/or quizzes; electronic game
programs and_ softwares; Interactive multimedia computer
game _ program; Programmed video games_ [software];
mobile telephones; mobile telecommunications apparatus;
mobile telephone batteries; mobile communication
terminals; straps for mobile phones; cases for mobile phones;
downloadable ring tones for mobile phones; devices for
hands-free use of mobile phones.

9

الصنف

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

 عمان11195 -18055

عنوان التبليغ

177856

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير
الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن
والقياس واإلشارة والمراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ والتعليم أجهزة وأدوات
لوصل أو فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصورء حامالت بيانات
مغناطيسية؛ أقراص تسجيل أقراص مدمجة؛ أقراص فيدوية رقمية وغيرها
من وسائط التسجيل الرقمية آليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقدء آالالت
تسجيل النقدء آالت حاسبة معدات معالجة البيانات وأجهزة الكمبيوتر
برمجيات كمبيوتر أجهزة إطفاء الحرائق؛ أجهزة تسلية معدة لالستخدام مع
شاشات عرض أو شاشات مراقبة خارجية؛ جميع برامج وبرمجيات
الكمبيوتر بغض النظر عن وسائط التسجيل أو وسائل النشر أي برمجيات
مسجلة على وسائط مغناطيسية أو تم تنزيلها من شبكة حاسوب عن بعدء
آليات تعمل بالنقد ألجهزة التلفزيون؛ أجهزة تشغيل األقراص المدمجة؛
,) أقراص مدمجة (لذاكرة القراءة فقط.) بصرية- أقراص مدمجة (سمعية
برامج ألعاب كمبيوتر أجهزة لأللعاب المعدة لالستخدام مع شاشات عرض أو
شاشات مراقبة خارجية أقراص وبرامج وبرمجيات ألعاب الكمبيوتر برامج
ألعاب الكمبيوتر (برمجيات قابلة للتنزيل) برامج ألعاب الكمبيوتر مسجلة على
أو/أشرطة (برمجيات)؛ برامج الكمبيوتر للتلفزيون التفاعلي واأللعاب و
المسابقات التفاعلية برامج وبرمجيات األلعاب االلكترونية برامج ألعاب
)الكمبيوتر متعددة الوسائط التفاعلية ألعاب الفيديو المبرمجة (برمجيات
الهواتف المتحركة أجهزة االتصاالت المتحركة بطاريات الهواتف المتحركة
طرفيات االتصاالت المتحركة؛ أطواق للهواتف المتحركة علب للهواتف
المتحركة؛ نغمات رنين قابلة للتنزيل للهواتف المتحركة أجهزة لالستعمال
.غير اليدوي للهواتف المتحركة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

09/11/2021

اسم طالب التسجيل:

شينزهين اي في بي اس تكنولوجي كو  .ال
تي دي .
الصين
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

shenzhen ivps technology co
.ltd

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Room 201, 76th bidg.,

Liantang - Industrial 2co723,
Tangwei Community,
Fenghuang Sub- district,
Guangming District, Shenzhen,
Guangdong 518000, China
142025- 11814 258king
abdallah ii street amman-jordan

 258 11814 - 142025شارع الملك
عبدهللا الثاني عمان-االردن
177986

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المؤشرات اإللكترونية الباعثة للضوء؛ مرسالت اإلشارات
اإللكترونية ؛ صناديق البطاريات؛ صناديق المراكمات؛ لوحات
أو صفائح للبطاريات؛ شواحن البطاريات؛ خاليا غلفانية؛
بطاريات كهربائية؛ مراكمات كهربائية؛ بطاقات الدوائر
المتكاملة (البطاقات الذكية)؛ البطاقات الذكية (بطاقات الدوائر
المتكاملة)

Applicant Name:
Nationality

روم  »201سيفنتي سكسث بلدج ..ليانتانج
اندستريال زون تانجوي كوميونتي فنغهوانج
سب-ديستريكت جوانجمينج ديستريكت؛
شينر هين جوانجدونج  :518000الصين

الصنف

09/11/2021

Date of

9

9

Class

177986

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

light-emitting electronic pointers; transmitters of
electronic signals; battery boxes / accumulator
;boxes; plates for batteries; battery chargers
galvanic cells; batteries, electric; accumulators,
electric; integrated circuit cards [smart cards] /
]smart cards [integrated circuit cards
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Date of
Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

10/11/2021

fresh ellectric company for
home appliances s.a.e

10/11/2021

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش

:اسم طالب التسجيل

مصر
شركة اجنبية

Nationality

: Egypt
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
industrial zone A2,

Applicant for
Correspondence
Trademark

ا2-6,7  القطعةA2 المنطقة الصناعية
محافظة-مدينة العاشر من رمضان- شرق
جمهورية مصر العربية- الشرقية
- 941781 عزام عزمي حسام زلوم
عمان11194

area no.
6&7,a2east 10th of ramadan
city,sharqia governorate,egypt
941781- 11194 amman

177992

Class

9

Goods/Services

Acoustic conduits, acoustic couplers,
aerials/antennas, audio- & video- receivers,
audiovisual teaching apparatus, batteries electric
for vehicles/accumulators electric for vehicles,
batteries for lighting, batteries electric, battery
jars/accumulator boxes, battery chargers, boiler
control instruments, cabinets for loudspeakers,
cables electric, cassette players, chargers for
electric batteries, cleaning apparatus for
phonograph records/ cleaning apparatus for sound
recording discs, coin-operated mechanisms for
television sets, compact disc players, fiber [fiber
(Am.)] optic cables, holograms, horns for
loudspeakers, loudspeakers, junction sleeves for
electric cables, megaphones, needles for record
players/styli for record players, phonograph
records/sound recording discs, phototelegraphy
apparatus, plotters, sound recording carriers, sound
recording strips, sound recording apparatus, sound
reproduction apparatus, sound locating
instruments, personal stereos, tape recorders,
television apparatus, vehicle radios, video
recorders, video cassettes, video game cartridges,
video screens, video telephones, video tapes.

Disclaimer Registration of this mark does not give its owners
the absolute right to use general and descriptive words if
they appear in isolation from the mark

9

الصنف

177992

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

قنوات توصيل الصوت قارنات صوتية هوائيات مستقبالت
سمعية وبصرية أجهزة تعليم سمعية وبصرية بطاريات كهربائية
مراكم كهربائية للمركبات؛ بطاريات لإلضاءة/ للمركبات
أوعية مراكم؛ صناديق/بطاريات كهربائية أوعية بطاريات
صناديق مراكم ء أجهزة شحن البطاريات أدوات ضبط/بطاريات
المراجلء كبائن لمكبرات الصوتء كبالت كهربائية» مسجالت
الكاسيتء أجهزة شحن البطاريات الكهربائية أجهزة تنظيف
,أجهزة تنظيف أقراص تسجيل الصوت/اسطوانات الفونوغراف
آليات تعمل بقطع النقد ألجهزة التلفزيون أجهزة تسجيل
؛ أبواق:األقراص المدمجة؛ كبالت ألياف بصرية صور مجسمة
 مكبرات صوت جلب توصيل للكبالت.للمكبرات الصوتية
 ميغافونات(مضخمات صوتية) إبر ألجهزة تشغيل:الكهربائية
أقراص تسجيل الصوتء/االسطوانات اسطوانات الفونوغراف
,أجهزة إرسال الصور تلغرافيأ أجهزة رسم خطوط بيانية
 أجهزة نقل.  أشرطة تسجيل الصوت. حامالت لتسجيل الصوت
 أجهزة تسجيل الصوت أجهزة نسخ الصوت معدات, الصوت
تحديد مصدر الصوت؛ مسجالت صغيرة الحجم؛ مسجالت
شريطية أجهزة تلفزيون أجهزة راديو للمركبات مسجالت فيديو
كاسيتات فيديو لفافات تخزين ألعاب الفيديو شاشات فيديو هواتف
.فيديو أشرطة فيديو

______________________________________
 التنازل إن تسجيل هذه العالمة ال يعطى أصحابها: _التنازل
الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة والوصفية إذا ظهرت
بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

03/03/2022

اسم طالب التسجيل:

الشركة الشرقية لتطوير وتسويق المناهج
والبرامج االلكترونية

جنسية الطالب :

االردن
ذ.م.م

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 11185 -851346عمان

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

& Orient for Curriculums
Computer Programs
Development & Marketing
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

851346- 11185 Amman

 11185 -851346عمان
177861

03/03/2022

Date of

851346- 11185 Amman
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تطبيق هواتف ذكية قابل للتحميل من اجل انشطة التسويق
االلكتروني والمتاجره االلكترونية

9

9

Class

177861

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Downloadable smartphone app for E-marketing
and E-commerce activities
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:تاريخ ايداع الطلب

Intelligent medical services
producers, industrial company
: Jordan
Limited Liability Company

مصنع منتجو الخدمات الطبية الذكية

:اسم طالب التسجيل

925505- 11190 Madaba- Jordan

 مادبا11190 -925505

03/02/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

03/02/2021

Date of

االردن
م.م.ذ

 مادبا11190 -925505

925505- 11190 Madaba- Jordan
177805

Class

Goods/Services

masks for use by medical personnel

10

10

الصنف

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

عنوان التبليغ

177805

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

أقنعة للطاقم الطبي
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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. Ammanأبو غزالة للملكية الفكرية - Amman
P.O.Box 921100 Amman
ص.ب  921100عمان  11192االردن
11192 , Jordan
Class
الصنف
177716
10
10
177716

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.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

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

تاريخ ايداع الطلب:

14/06/2021

اسم طالب التسجيل:

اف دبليو ميديكال ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

14/06/2021

Date of

FW Medical Limited
: United Kingdom
Foreign Company

Applicant Name:

West of Scotland Science Park,
ويست أوف سكوتالند ساينس بارك ،كيلفن
Kelvin Campus Block 6, 2317
كامبوس بلوك  2317 ،6ماريهيل رود،
Maryhill Road; Glasgow, G20
غالسكو ،جي  0 20إس بيه ،المملكة
المتحدة
0SP, United Kingdom
Abu- Ghazaleh & Co. Ammanأبو غزالة للملكية الفكرية - Amman
P.O.Box 921100 Amman
ص.ب  921100عمان  11192االردن
11192 , Jordan
Class
الصنف
177773
10
10
177773

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

SILICOL
من اجل البضائع/الخدمات التالية

أجهزة طبية الستعمالها على الجلد والستعمالها عن طريق الفم
الضطرابات الجهاز الهضمي.

Goods/Services

Medical devices for application on the skin and
when taken orally, for gastro intestinal disorders.
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Date of
Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

15/06/2021
Suzhou Dake Investment
Consultation Co., Ltd.

Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Room 618, Building

Applicant for
Correspondence

Trademark

15/06/2021

:تاريخ ايداع الطلب

،.سوزهو دايك إنفستمنت كونسلتيشين كو
.ليمتد
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

Number 1,
 لكي سيتي،1  بلدنغ نمبر،618 روم
Lucky City Commercial
، سوزهو إندستريال بارك،كوميرشال سنتر
 الصين، جيانغسو بروفينس،سوزهو سيتي
Center, Suzhou Industrial Park,
Suzhou City, Jiangsu Province,
China
Abu -Ghazaleh Intellectual
- 921100 ب.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
177778
10
10
177778

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

DYLLU
Goods/Services

massage apparatus; condoms; cholesterol meters;
electric dental apparatus; ear plugs [ear protection
devices]; suture materials; ear plugs for
soundproofing, other than for medical use;
artificial limbs; orthopaedic articles; physiotherapy
apparatus; feeding bottles; feeding bottle teats;
body composition monitors; soporific pillows for
insomnia; body fat monitors; surgical apparatus
and instruments; heart rate monitoring apparatus;
haemocytometers; glucometers; arterial blood
pressure measuring apparatus; dental apparatus
and instruments; apparatus for use in medical
analysis; gloves for medical purposes;
thermometers for medical purposes; medical
ultraviolet ray lamps for sterilizing purposes;
hearing aids.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 جهاز، عدادات الكوليسترول، الواقي الذكري،جهاز التدليك
،] سدادات األذن [أجهزة حماية األذن،طب األسنان الكهربائي
 سدادات األذن عازلة للصوت بخالف االستعماالت،مواد خياطة
 جهاز العالج، أدوات تقويم العظام، أطراف صناعية،الطبية
 أجهزة، حلمات زجاجة التغذية، زجاجات التغذية،الطبيعي
 أجهزة مراقبة، وسائد المخدرة لألرق،مراقبة تكوين الجسم
 جهاز مراقبة، األجهزة واألدوات الجراحية،الدهون في الجسم
، أجهزة قياس السكر، أجهزة قياس الدم،معدل ضربات القلب
، أجهزة وأدوات طب األسنان،جهاز قياس ضغط الدم الشرياني
 قفازات لألغراض، ،جهاز لالستخدام في التحاليل الطبية
 مصابيح األشعة، موازين الحرارة لألغراض الطبية،الطبية
. مساعدات للسمع،فوق البنفسجية الطبية ألغراض التعقيم
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

29/06/2021

اسم طالب التسجيل:

تي بيوتيكنولوجي البوراتوفار استيتيك
ميديكال كوزميتيك سان .في تيك .ليمتد.
ستي.
تركيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

29/06/2021

Date of

T biyoteknoloji laboratuvar
estetik medikal kozmetik san.
Ve tic. Ltd. Sti.
: Turkey
Foreign Company

Applicant Name:

TAHTALI MAH. DEGIRMEN
تهتلي ماه .ديجيرمن يولو اس كيه .نو10 :
بيه .كيه 16280 .نيلوفر  /بورصة تركيا
YOLU SK. NO: 10 P.K. 16280
NILUFER / BURSA TURKEY
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
177752
10
10
177752

من اجل البضائع/الخدمات التالية

األجهزة واألدوات الجراحية والطبية والخاصة باألسنان
والبيطرية بالتحديد أطقم (أدوات) ( PRPالبالزما الغنية
بالصفائح الدموية) واإلبر الدقيقة والقنية (ابر تثبت على الجسم
إلعطاء االدوية) الدقيقة والحقن الرفيعة الدقيقة وجهاز الطرد
المركزي وأطقم (أدوات) ( SVFلتجميع مستخلصات خلوية من
األنسجة الدهنية) وأثاث الميزوثيرابي (حقنات متعددة من
األدوية الصيدالنية تعطى تحت الجلد) المصنوع خصيصا
لألغراض الطبية.

شروط خاصة  :مع المطالبة باأللوان النيلي والبرتقالي

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments named PRP (Platelet Rich
Plasma) Kit, Fine needle, Fine cannula, Fine
Micro Syringe, Centrifuge, SVF (Stromal Vascular
Fraction) Kit, Mesotherapy furniture especially
made for medical purposes.

Special conditition: claiming navy and orange
colors
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تاريخ ايداع الطلب:

27/10/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة ثري ام كومبني .
امريكا
شركة اجنبية

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

اعالن الجريدة الرسمية

ثري ام سنتر  2501،هدسون روود  ،سانت
بول ،مينيسوتا  ،55144الواليات المتحدة
االمريكية

عنوان التبليغ

 11195 - 18055عمان

رقم العالمة التجارية

177798

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

معدات الحماية الشخصية (بيه بيه ني) تحديدًا أجهزة التنفس
لالستخدام من قبل الطواقم الطبية والعاملين في مجال الرعاية
الصحية.

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 90678299 :
تاريخ االدعاء 28/4/2021 :

10

27/10/2021

Date of

3M Company
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

3M Center ,2501 Hudson Road
,St .Paul , Minnesota
55144,United States of
America .
18055- 11195 amman
10

Class

177798

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Personal protective equipment (PPE), namely,
respirators for by medical and health-care related
personnel

Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90678299
Claim Date : 28/4/2021
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Date of
Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

15/06/2021
Suzhou Dake Investment
Consultation Co., Ltd.

Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Room 618, Building

Applicant for
Correspondence

Trademark

15/06/2021

:تاريخ ايداع الطلب

،.سوزهو دايك إنفستمنت كونسلتيشين كو
.ليمتد
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

Number 1,
 لكي سيتي،1  بلدنغ نمبر،618 روم
Lucky City Commercial
، سوزهو إندستريال بارك،كوميرشال سنتر
 الصين، جيانغسو بروفينس،سوزهو سيتي
Center, Suzhou Industrial Park,
Suzhou City, Jiangsu Province,
China
Abu -Ghazaleh Intellectual
- 921100 ب.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
177777
11
11
177777

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

DYLLU
Goods/Services

lamps; pocket warmers; kitchen ranges [ovens]; extractor hoods
for kitchens; lighters; light bulbs; electric cooking utensils;
electric lamps; electric appliances for making yogurt; electric
soya milk making machines; electric heating apparatus; electric
autoclaves for cooking; empty coffee capsules for electric coffee
machines; electric coffee percolators; electric coffee machines;
electric radiators; electrically heated clothing; electric kettles;
electric deep fryers; electric food steamers; fans [air
conditioning]; pipes [parts of sanitary installations]; humidifiers;
electric rice cookers for household purposes; electric water
purifier for household purposes; humidifiers for household
purposes; domestic cooking ovens ; water intake apparatus;
polymerisation installations; bread toasters; griddles [cooking
appliances]; air driers; air purifier for household purposes;
germicidal lamps for purifying air; air purifying apparatus and
machines; air conditioning installations; air sterilisers; air
reheaters; air fryers; refrigerating cabinets; refrigerating
appliances and installations; cooling appliances and installations;
heating and cooling apparatus for dispensing hot and cold
beverages; taps; anti splash tap nozzles; gas stoves; electric
heaters for feeding bottles; fountains; cooking apparatus and
installations; gas condensers, other than parts of machines; gas
burners; heat guns; fluorescent lighting tube; electric torches;
water filtering apparatus; water purifying apparatus and
machines; water purification installations; searchlights; curling
lamps; hair driers; microwave ovens [cooking apparatus];
sanitary apparatus and installations; fog machines; disinfectant
apparatus; cocks for pipes and pipelines; lava rocks for use in
barbecue grills; oil lamps; bath installations; lights for vehicles;
lighting apparatus and installations; fabric steamers; ice machines
and apparatus; automatic watering installations.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 نطاقات المطبخ [األفران] أغطية شفاطات،مسخنات الجيوب،المصابيح
، أواني الطبخ الكهربائية، المصابيح الكهربائية، الوالعات،المطبخ
 آالت صنع حليب، األجهزة الكهربائية لصنع اللبن،مصابيح كهربائية
 األوتوكالف الكهربائية، جهاز تسخين كهربائي،الصويا الكهربائية
 غاليات، كب سوالت القهوة الفارغة لماكينات القهوة الكهربائية،للطهي
 مشعات، آالت القهوة الكهربائية،راووق القهوة الكهربائية
 مقالي كهربائية، غاليات كهربائية،مالبس ساخنة كهربائيا،كهربائية
 األنابيب،] المراوح [مكيفات الهواء، بواخر الطعام الكهربائي،عميقة
أجهزة طهي األرز، المرطبات،][أجزاء من التركيبات الصحية
 أجهزة تنقية المياه الكهربائية لألغراض،الكهربائية لألغراض المنزلية
 سحب، أفران الطهي المنزلية، مرطبات لألغراض المنزلية،المنزلية
،] الشوايات [أجهزة الطهي،المياه تركيبات البلمرة محمصات الخبز
 مصابيح مبيدة، أجهزة تنقية الهواء لألغراض المنزلية،مجففات الهواء
 معدات تكييف، أجهزة وآالت تنقية الهواء،للجراثيم لتنقية الهواء
 خزانات، مقالي هوائية، أجهزة تسخين الهواء، معقمات الهواء،الهواء
 جهاز تسخين، أجهزة ومعدات التبريد، أجهزة ومعدات التبريد،التبريد
 فوهات، الصنابير،وتبريد لتوزيع المشروبات الساخنة والباردة
 سخانات كهربائية لتغذية، مواقد الغاز،الصنابير المضادة للرش
 مكثفات الغاز بخالف، أجهزة الطبخ والمعدات،النوافير،الزجاجات
 أنابيب اإلضاءة، مسدسات حرارية، مواقد الغاز،أجزاء اآلالت
 أجهزة وآالت تنقية، جهاز تصفية المياه، المشاعل الكهربائية،الفلورية
، مجففات الشعر، مصابيح الشباك، الكشافات، معدات تنقية المياه،المياه
 آالت، األجهزة و معدات الصحية،]أفران الميكروويف [معدات الطبخ
، وخطوط األنابيب، حنفيات لألنابيب، األجهزة التطهير،الضباب
، مصابح زيتية،صخور الحمم البركانية لالستخدام في شوايات الشواء
 بواخر، أجهزة وتركيبات اإلضاءة، أضواء للسيارات،معدات الحمامات
.معدات الري األوتوماتيكية، آالت وأجهزة الثلج،النسيج
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

28/06/2021

اسم طالب التسجيل:

يون ان توباكو انترناشيونال كو ،.ليمتد.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الصين
شركة اجنبية

Yunnan Tobacco International
Co., Ltd.

Applicant Name:
Nationality

نو 345 .بانجينغ ستريت ،بانلونغ
ديستريكت ،كونمينغ سيتي ،يونان
بروفينس ،الصين
أبو غزالة للملكية الفكرية - Amman
ص.ب  921100عمان  11192االردن
177754

28/06/2021

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

أجهزة تسخين كهربائية ،عناصر تسخين ،معدات تبريد للتبغ،
م حمصات التبغ ،أجهزة تسخين للوقود الصلب أو السائل أو
الغازي ،أجهزة إعادة توليد الحرارة ،ألواح تسخين ،قداحات
(والعات) ،أجهزة تدار بالهواء الساخن ،أجهزة تبخير.

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
No.345 Panjing Street,

Panlong
District, Kunming City,
Yunnan Province, China
Abu- Ghazaleh & Co. AmmanP.O.Box 921100 Amman
11192 , Jordan
Class
177754
11
11

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Heating apparatus, electric; heating elements
;cooling installations for tobacco; tobacco roasters
;heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels
heat regenerators; heating plates; lighters; hot air
apparatus; evaporators.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

22/08/2021

Applicant Name:

bassam & mohammad jamil
motawe and partner co
: Jordan
Limited Partnership Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

11

Goods/Services

gill electric,charcoal grills, electric grills,electric
fans,electric fans for personal use,electric heating
fans, electric ovens, pizza ovens, gas cooking
ovens, kettles electric

شركة بسام ومحمد جميل مطاوع وشركاهم

:اسم طالب التسجيل

 ش مكة189 -  عمان11118 -20300
 ش مكة189 -  عمان11118 -20300

20300- 11118 amman - 189
mecca str
Class

:تاريخ ايداع الطلب

االردن
توصية

amman - 189 mecca str

177964

22/08/2021

11

الصنف

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

عنوان التبليغ

177964

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 مراوح،  شوايات كهربائية،  شوايات فحم، شواية كهربائية
 مراوح تدفئة،  مراوح كهربائية لالستخدام الشخصي، كهربائية
 أفران بيتزا افران طبخ تعمل بالغاز،  أفران كهربائية، كهربائية
 غاليات كهربائية،
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Date of
Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

09/11/2021

shenzhen ivps technology co
.ltd

Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Room 201, 76th bidg.,

Applicant for
Correspondence
Trademark

Liantang - Industrial 2co723,
Tangwei Community,
Fenghuang Sub- district,
Guangming District, Shenzhen,
Guangdong 518000, China
142025- 11814 258king
abdallah ii street amman-jordan
177984

Class

11

Goods/Services

lighting apparatus and installations; roasting
apparatus / griddles [cooking appliances] / grills
[cooking appliances]; refrigerating apparatus and
machines; heating apparatus; heating installations;
sanitary apparatus and installations; disinfectant
apparatus; radiators, electric; wicks adapted for oil
stoves; air purifying apparatus and machines

09/11/2021

:تاريخ ايداع الطلب

 ال. شينزهين اي في بي اس تكنولوجي كو
. تي دي
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 ليانتانج..» سيفن تي سكسث بلدج201 روم
اندستريال زون تانجوي كوميونتي فنغهوانج
ديستريكت جوانجمينج ديستريكت؛-سب
 الصين:518000 شينر هين جوانجدونج
 شارع الملك258 11814 - 142025
االردن-عبدهللا الثاني عمان
11

الصنف

177984

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

أجهزة وتركيبات اإلضاءة؛ أجهزة تحميص؛ شوايات [أجهزة
طبخ]؛ صواني شوي [أجهزة طبخ]؛ أجهزة وآالت التبريد؛
أجهزة تسخين؛ منشآت التدفئة؛ األجهزة والمنشآت أو التمديدات
الصحية؛ أجهزة مطهرة؛ مشعات حرارية كهربائية؛ فتائل مهيئة
لمواقد الزيت؛ أجهزة وآالت تنقية الهواء
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

17/11/2021

اسم طالب التسجيل:

عبد هللا عبد الرحمن عبد هللا الخطيب

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

االردن
مؤسسة فردية
 13111 -255الزرقاء  /حي شاكر

رقم العالمة التجارية

177907

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مكيفات

الصنف

abdallah abde alrahman
abdallah al khateeb
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

255- 13111 zarqa / hai shaker

 13111 -255الزرقاء  /حي شاكر

عنوان التبليغ

17/11/2021

Date of

255- 13111 zarqa / hai shaker
11

11

Class

177907

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

air conditioners

120

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

06/03/2022

Applicant Name:

Khaled Dakhlallah Kafesheh
and his Partner co
: Jordan
Limited Partnership Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

خالد دخل هللا قفيشه وشريكه

:اسم طالب التسجيل

 الوسط التجاري- الزرقاء
 الوسط-  الزرقاء11937 -541131
التجاري

541131- 11937 zarqa - down
town
Class

:تاريخ ايداع الطلب

االردن
توصية

zarqa - down town

177843

06/03/2022

11

Goods/Services

11

الصنف

177843

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Electric lamps, lamp bulbs, led lamps, solar lamps,
led lamp lights, floor lamps, spot lights, lights
panels, flat panel lighting apparatuses, chandelier,
ceiling lights, Garden lighting, led light's, light
bulbs, lighting devices, lighting device's, light
fitting, light fixtures, lighting installations, light
shades,mood lights, solar lights, flood lights,
pendent light, led strip light, track lighting, wall
lights, trailer lights, emergency lights, Electric
light bulbs, ceiling light fittings, Wall lamp,
interior lighting, external lighting

المصابيح الكهربائية لمبات المصابيح مصابيح المصابيح
 مصابيح األرضية األضواء الموضعيةLED الشمسية مصابيح
 الثريا مصابيح السقف، لوحات اإلنارة أجهزة اإلنارة المسطحة
 لمبات كهربائية أجهزة إضاءة، إنارة الحدائق مصابيح ليد
 تركيبات إنارة ترکيبات إنارة ترکيبات إضاءة، أجهزة إنارة
 كشافات، مظالت إضاءة مصابيح مزاجية أضواء شمسية
 إنارة مسار أضواء حائط مقطورة،  شريط ليد، إضاءة معلقة
مصابيح كهربائية تركيبات إضاءة، أضواء أضواء الطوارئ
اضاءة خارجيه,اضاءة داخليه, لمبة الحائط,السقف

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

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

10/04/2022

اسم طالب التسجيل:

محمد فوزي سليمان مزهر

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

االردن
مؤسسة فردية

420- 11953 amman

 11953 -420عمان  -الهاشمي الشمالي
177794

من اجل البضائع/الخدمات التالية

اجهزة التكييف

mohammad fouzi suliman
mezher
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

 11953 -420عمان  -الهاشمي الشمالي

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

10/04/2022

Date of

الصنف

420- 11953 amman
11

11

Class

177794

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Air conditioner
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

18/12/2019

اسم طالب التسجيل:

زد إف آفترماركت ايبيريكا ،اس.ال.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اسبانيا
شركة اجنبية

18/12/2019
ZF AFTERMARKET
IBERICA, S.L.

Applicant Name:
Nationality

: Spain
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Poligono Industrial

Ombatillo
بوليجونو اندستريال أومباتيلو اس/ان،
s/n, 31591 CORELLA
 31591كوريال (نبارة) ،إسبانيا
(NAVARRA), Spain
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب - 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
177785
12
12
177785

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

المركبات ،أطقم الفرامل للمركبات ،مكونات الفرامل للمركبات،
أقراص الفرامل ،بطانات الفرامل للمركبات ،قطع الفرامل
للمركبات المصنوعة من مواد لها خصائص االحتكاك.

Vehicles; Brake sets for vehicles; Components for
brakes for vehicles; Disc brakes; Brake pads for
vehicles; Brake parts for vehicles made of
materials having frictional properties.

_______________________________________ا
شتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االصفر واالسود
واالبيض.

________________________________________
Special condition : Claiming yellow, black and
white colors.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

14/02/2021

اسم طالب التسجيل:

هانكوك اند كومباني كو ،.ال تي دي.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

جمهورية كوريا
شركة اجنبية

14/02/2021

Date of

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

Applicant Name:

286, Pangyo-ro, Bundang-gu,
 ،286بانجيو-رو ،بوندانج -جو ،سيونجنام –
Seongnam-si, Gyeonggi-do,
سي ،جيونجي-دو ،جمهورية كوريا
Republic of Korea
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177903
12
12
177903

من اجل البضائع/الخدمات التالية

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

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

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

04/03/2021

اسم طالب التسجيل:

ايه في بي ميتريكس ،ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

04/03/2021

Date of

AVB Metrics, LLC
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

7373 Gateway Boulevard,
 7373جيتويه بوليفارد ،نيوارك ،كاليفورنيا
Newark, California 94560,
 ، 94560الواليات المتحدة االمريكية
USA
& Nader Jamil Qumsieh (NJQ
نادر جميل قمصية ص.ب11814 -142025
ASSOCIATES) P.O.Box142025 258شارع الملك عبدهللا الثاني ،عمان
11814 258 King Abdullah II
Street, Amman
Class
الصنف
177706
12
12
177706

من اجل البضائع/الخدمات التالية

محركات المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية واألجزاء
الهيكلية لها

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

electrically powered motor vehicles and structural
parts therefor
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

21/06/2021

اسم طالب التسجيل:

جريت وول موتور كومباني ليمتد

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الصين
شركة اجنبية

21/06/2021

Great Wall Motor Company
Limited

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Applicant Name:
Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
2266 Chaoyang South

Street,
 2266تشاويانغ ساوث ستريت ،باودنغ
Baoding , Hebei , 071000,
,هبي ،071000 ،الصين
China
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
177718
12
12
177718

مركبات للتنقل عن طريق البر أو الجو أو الماء أو السكك
الحديدية ،سيارات ذات المحرك ،السيارات ،سيارات التخييم،
سيارات بدون سائق [سيارات ذاتية القيادة] ،مركبات كهربائية،
محركات للمركبات البرية ،محركات للمركبات البرية ،علب
التروس للمركبات البرية ،أجسام السيارات ،هيكل السيارات،
عجالت للسيارات ،اطارات السيارات ،مواد التنجيد للمركبات،
أكياس هوائية [أجهزة أمان للسيارات] ،مصدات للسيارات،
عجالت حرة للمركبات البرية ،قوابض للمركبات البرية ،فرامل
للمركبات ،اغطية لمحركات السيارات ،الزجاج األمامي ،مرايا
الرؤية الخلفية ،ممتص الصدمات للسيارات ،أبواب للمركبات،
أحزمة أمان لمقاعد المركبات ،عجالت القيادة للمركبات ،نوافذ
للمركبات ،دواسات السيارة على كال الجانبين ،درع (واقي)
الشم س للسيارة ،أغطية العجلة االحتياطية ،دراجات هوائية،
السيارات اليدوية ،السيارات الصغيرة ذات المحركات ،منفاخ
الدراجات الهوائية.

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Vehicles for locomotion by land, air, water or rail
motor cars; cars; camping cars; driverless cars
[autonomous cars]; electric vehicles; engines for
land vehicles; motors for land vehicles; gear boxes
for land vehicles; automobile bodies; automobile
;chassis; wheels for automobiles; automobile tyres
upholstery for vehicles; air bags [safety devices for
;automobiles]; bumpers for automobiles
freewheels for land vehicles; clutches for land
vehicles; brakes for vehicles; hoods for vehicle
engines; windscreens; rearview mirrors; shock
;absorbers for automobiles; doors for vehicles
safety belts for vehicle seats; steering wheels for
vehicles; windows for vehicles; car pedals on both
;sides; car sun shield; spare wheel covers; bicycles
handcars; small motor vehicles; bicycle pumps.
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تاريخ ايداع الطلب:

31/08/2021

اسم طالب التسجيل:

أستون مارتن الجوندا ليمت

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

بريطانيا
شركة اجنبية
بانبوري رود ،جايدون ،وارويك ،سي
في0 35دي بي ،المملكة المتحدة

177792

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المركبات البرية والبحرية والجوية ،المركبات البرمائية ،المركبات الكهربائية ،الدراجات
الهوائية و الدراجات ذات المحركات الصغيرة والدراجات البخارية الصغيرة والدراجات النارية،
أجهزة النقل البري أو الجوي أو البحري ،المركبات الجوية ،الطائرات البحرية ،القوارب،
القاطرات ،السيارات ،السيارات ذات المحركات ،المكائن والمحركات للسيارات والدراجات
الهوائية والدراجات النارية ،القوارب والمراكب واليخوت ،أجزاء وقطع للسيارات والقوارب
والمركبات الجوية والمركبات البرمائية والمركبات ذات العجلتين والدراجات البخارية الصغيرة
والدراجات النارية ،المركبات البرية ذات المحركات تحديد ًا السيارات ،األجزاء الهيكلية
للمركبات والسيارات وا لقوارب والمركبات الجوية ،هياكل السيارات ،أغطية لمكائن المركبات،
أغطية للمركبات ،القابضات (كلتشات) ،آليات نقل الحركة للسيارات والدراجات الهوائية
والدراجات النارية ،صناديق مسننات للمركبات البرية ،أعمدة نقل الحركة للسيارات والدراجات
الهوائية والدراجات النارية  ،فتحات السقف ،عاكسات للمركبات والسيارات والطائرات
والمراكب ،اإلشارات اإلرشادية ،أبواق للمركبات والسيارات والطائرات والمراكب ،مرايا
الرؤية الخلفية والرؤية الجانبية ،واقيات الوحل (رفرف) ،مساند السقف ،مساند الزالجات
للسيارات ومخمدات الصدمات للسيارات ،محوالت عزم الدوران للمركبات البرية ،عجالت
توجيه المركبات ،مشابك توجيه للمركبات والسيارات والطائرات والمراكب ،أنظمة تعليق
للمركبات والسيارات والطائرات والمراكب ،واقيات من الشمس للزجاج األمامي للمركبات
والسيارات والطائرات والمراكب ،مساحات الزجاج األمامي ،مساند لألذرع للمركبات
والسيارات والطائرات والمراكب ،المركبات الغاطسة ،حامالت الحقائب للسيارات ذات
المحركات ،حامالت الزالجات للسيارات ذات المحركات ،المكابح للمركبات ،أجهزة المكابح
للمركبات والسيارات والطائرات والمراكب ،بطانات المكابح للمركبات والسيارات والطائرات
والمراكب ،لبادات المكابح للمركبات والسيارات والطائرات والمراكب ،أغطية لخزانات البنزين
في المركبات ،حجرات التخزين خاصة المجهزة لالستخدام في السيارات ،أجهزة تعطيل الرفع
لتعزيز الكبح عند الهبوط ،كوابح األمان لالستخدام في المركبات ،أجهزة اإلنذار ضد سرقة
المركبات والسيارات والطائرات والمراكب ،أنظمة اإلنذار للسيارات ،أجهزة اإلنذار للمركبات،
أكياس الهواء للمركبات ،وسائد المقاعد ،أغطية المقاعد للمركبات والسيارات والطائرات
والمراكب ونوافذ المركبات ،حامالت الحقائب للمركبات والسيارات والطائرات والمراكب،
أكياس الهواء للمر كبات ،مقاعد األمان لألطفال ،العجالت واإلطارات والجنازير ،اإلطارات
والعجالت للسيارات ،أغطية لخزانات البنزين في السيارات ذات المحركات ،الدراجات الهوائية،
الدراجات ،عربات ترولي ،عربات األطفال ،مقاعد األمان لألطفال في السيارات ،عربات الجليد
(مركبات).
______________________________________
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءJM :
رقم االدعاء 82788 :
تاريخ االدعاء 01- 03- 2021 :

Aston Martin Lagonda
Limited
: United Kingdom
Foreign Company

Applicant Name:

Banbury Road, Gaydon,
Warwick CV 35 0DB, United
Kingdom.
18055- 11195

المحامي عالء البطاينة 11195 -18055
ابراج اعمار  -الدوار السادس
الصنف

31/08/2021

Date of

12

12

Class

177792

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
;Land, water and air vehicles; amphibious vehicles; electric vehicles
bicycles, mopeds, scooters, motorcycles; apparatus for locomotion by land,
;air or water; air vehicles; seaplanes; boats; locomotives; cars; motor cars
engines and motors for automobiles, bikes, motorcycles; boats, watercraft,
yachts; parts and fittings for automobiles, boats, air vehicles, amphibious
vehicles, two-wheeled vehicles, scooters, motorcycles; motor land vehicles,
namely, automobiles; structural parts for vehicles, automobiles, boats, air
;vehicles; automobile chassis; hoods for vehicle engines; hoods for vehicles
clutches; transmissions for automobiles, bikes, motorcycles; gear boxes for
;land vehicles; transmission shafts for automobiles, bikes, motorcycles
;sunroofs; deflectors for vehicles, automobiles, aircraft, watercraft
directional signals; horns for vehicles, automobiles, aircraft, watercraft; rear
view and side view mirrors; mud flaps; roof-racks; ski-racks for
automobiles, shock absorbers for automobiles; convertors (torque) for land
vehicles; steering wheels; steering linkages for vehicles, automobiles,
aircraft, watercraft; suspension systems for vehicles, automobiles, aircraft,
watercraft; windshield sunshades for vehicles, automobiles, aircraft,
watercraft; windshield wipers; arm rests for vehicles, automobiles, aircraft,
watercraft; submersible vehicles; luggage racks for motor cars; ski carriers
for motor cars; brakes for vehicles; brake hardware for vehicles,
automobiles, aircraft, watercraft; brake lining for vehicles, automobiles,
aircraft, watercraft; brake pads for vehicles, automobiles, aircraft,
watercraft; caps for vehicle fuel tanks; storage compartments specifically
;fitted for use in automobiles; spoilers; safety restraints for use in vehicles
anti-theft alarms for vehicles, automobiles, aircraft, watercraft; alarm
;systems for cars; alarms for vehicles; air bags for vehicles; seat cushions
;seat covers for vehicles, automobiles, aircraft, watercraft, vehicle windows
luggage carriers for vehicles, automobiles, aircraft, watercraft; airbags for
vehicles; safety seats for children; wheels, tyres and continuous tracks; tyres
;and wheels for automobiles; petrol tank caps for motor cars; bicycles
cycles; trolleys; baby carriages; children's safety seats for cars; sleighs
(vehicles).
_______________________________________
_Priority claim: Claim Country : JM
Claim No : 82788
Claim Date : 2021-03-01
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تاريخ ايداع الطلب:

31/08/2021

اسم طالب التسجيل:

أستون مارتن الجوندا ليمتد

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

اعالن الجريدة الرسمية

بريطانيا
شركة اجنبية
شارع تيكفورد ،نيوبورت باجينيل
باكينجهامشير ام كيه  9-16ايه ان بريطانيا

عنوان التبليغ

 11195 - 18055عمان

رقم العالمة التجارية

177793

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المركبات البرية والبحرية والجوية ،المركبات البرمائية ،المركبات الكهربائية،
الدراجات الهوائية والدراجات ذات المحركات الصغيرة والدراجات البخارية
الصغيرة والدراجات النارية ،أجهزة النقل البري أو الجوي أو البحري ،المركبات
الجوية ،الطائرات البحرية ،القوارب ،القاطرات ،السيارات ،السيارات ذات
المحركات ،المكائن والمحركات للسيارات والدراجات الهوائية والدراجات النارية،
القوارب والمراكب واليخوت ،أجزاء وقطع للسيارات والقوارب والمركبات الجوية
والمركبات البرمائية والمركبات ذات العجلتين والدراجات البخارية الصغيرة
والدراجات النارية ،المركبات البرية ذات المحركات تحديدًا السيارات ،األجزاء
الهيكلية للمركبات والسيارات والقوارب والمركبات الجوية ،هياكل السيارات ،أغطية
لمكائن المركبات ،أغطية للمركبات ،القابضات (كلتشات) ،آليات نقل الحركة
للسيارات والدراجات الهوائية والدراجات النارية ،صناديق مسننات للمركبات
البرية ،أعمدة نقل الحركة للسيارات والدراجات الهوائية والدراجات النارية ،فتحات
السقف ،عاكسات للمركبات والسيارات والطائرات والمراكب ،اإلشارات اإلرشادية،
أبواق للمركبات والسيارات والطائرات والمراكب ،مرايا الرؤية الخلفية والرؤية
الجانبية ،واقيات الوحل (رفرف) ،مساند السقف ،مساند الزالجات للسيارات
ومخمدات الصدمات للسيارات ،محوالت عزم الدوران للمركبات البرية ،عجالت
توجيه المركبات ،مشابك توجيه للمركبات والسيارات والطائرات والمراكب ،أنظمة
تعليق للمركبات والسيارات والطائرات والمراكب ،واقيات من الشمس للزجاج
األمامي للمركبات والسيارات والطائرات والمراكب ،مساحات الزجاج األمامي،
مساند لألذرع للمركبات والسيارات والطائرات والمراكب ،المركبات الغاطسة،
حامالت الحقائب للسيارات ذات المحركات ،حامالت الزالجات للسيارات ذات
المحركات ،المكابح للمركبات ،أجهزة المكابح للمركبات والسيارات والطائرات
والمراكب ،بطانات المكابح للمركبات والسيارات والطائرات والمراكب ،لبادات
المكابح للمركبات والسيارات والطائرات والمراكب ،أغطية لخزانات البنزين في
المركبات ،حجرا ت التخزين خاصة المجهزة لالستخدام في السيارات ،أجهزة تعطيل
الرفع لتعزيز الكبح عند الهبوط ،كوابح األمان لالستخدام في المركبات ،أجهزة
اإلنذار ضد سرقة المركبات والسيارات والطائرات والمراكب ،أنظمة اإلنذار
للسيارات ،أجهزة اإلنذار للمركبات ،أكياس الهواء للمركبات ،وسائد المقاعد ،أغطية
المقاعد للمركبات والسيارات والطائرات والمراكب ونوافذ المركبات ،حامالت
الحقائب للمركبات والسيارات والطائرات والمراكب ،أكياس الهواء للمركبات ،مقاعد
األمان لألطفال ،العجالت واإلطارات والجنازير ،اإلطارات والعجالت للسيارات،
أغطية لخز انات البنزين في السيارات ذات المحركات ،الدراجات الهوائية،
الدراجات ،عربات ترولي ،عربات األطفال ،مقاعد األمان لألطفال في السيارات،
عربات الجليد (مركبات).

31/08/2021

Date of

ASTON MARTIN
LAGONDA LIMITED
: United Kingdom
Foreign Company

Applicant Name:

TICKFORD ST, NEWPORT
PAGNELL,
BUCKINGHAMSHIRE MK
16-9 AN, UNITED
KINGDOM
18055- 11195 amman
12

12

Class

177793

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

;Land, water and air vehicles; amphibious vehicles; electric vehicles
bicycles, mopeds, scooters, motorcycles; apparatus for locomotion
;by land, air or water; air vehicles; seaplanes; boats; locomotives
cars; motor cars; engines and motors for automobiles, bikes,
motorcycles; boats, watercraft, yachts; parts and fittings for
automobiles, boats, air vehicles, amphibious vehicles, two-wheeled
vehicles, scooters, motorcycles; motor land vehicles, namely,
automobiles; structural parts for vehicles, automobiles, boats, air
vehicles; automobile chassis; hoods for vehicle engines; hoods for
vehicles; clutches; transmissions for automobiles, bikes,
motorcycles; gear boxes for land vehicles; transmission shafts for
automobiles, bikes, motorcycles; sunroofs; deflectors for vehicles,
automobiles, aircraft, watercraft; directional signals; horns for
vehicles, automobiles, aircraft, watercraft; rear view and side view
mirrors; mud flaps; roof-racks; ski-racks for automobiles, shock
;absorbers for automobiles; convertors (torque) for land vehicles
steering wheels; steering linkages for vehicles, automobiles, aircraft,
watercraft; suspension systems for vehicles, automobiles, aircraft,
watercraft; windshield sunshades for vehicles, automobiles, aircraft,
watercraft; windshield wipers; arm rests for vehicles, automobiles,
aircraft, watercraft; submersible vehicles; luggage racks for motor
cars; ski carriers for motor cars; brakes for vehicles; brake hardware
for vehicles, automobiles, aircraft, watercraft; brake lining for
vehicles, automobiles, aircraft, watercraft; brake pads for vehicles,
automobiles, aircraft, watercraft; caps for vehicle fuel tanks; storage
;compartments specifically fitted for use in automobiles; spoilers
safety restraints for use in vehicles; anti-theft alarms for vehicles,
automobiles, aircraft, watercraft; alarm systems for cars; alarms for
vehicles; air bags for vehicles; seat cushions; seat covers for
vehicles, automobiles, aircraft, watercraft, vehicle windows; luggage
carriers for vehicles, automobiles, aircraft, watercraft; airbags for
vehicles; safety seats for children; wheels, tyres and continuous
tracks; tyres and wheels for automobiles; petrol tank caps for motor
cars; bicycles; cycles; trolleys; baby carriages; children's safety seats
for cars; sleighs (vehicles).
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

19/09/2021

Applicant Name:

Lutfi Ahmed Lutfi
Ayesh/Lutfi Ayesh Centre For
maintenance
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

19/09/2021

:تاريخ ايداع الطلب

مركز لطفي عايش/لطفي احمد لطفي عايش
لصيانة السيارات

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

: جنسية الطالب

75 الصناعية/ البيادر/عمان

Amman/Al Bayader /Al Senaa
75

البيادر/ عمان11185 -851440
75 الصناعية/

851440- 11185 Amman/Al
Bayader /Al Senaa 75
178017

Class

12

Goods/Services

Vehicles and road transport devices, vehicle antitheft alarms, car chassis, automobiles, vehicle
brake linings, brake pads for automobiles, vehicle
brake parts Vehicle brake pads, vehicle brakes,
auto chassis, electric buses, electric motors for
land vehicles, motors for land vehicles

12

الصنف

178017

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

اجهزة انذار ضد سرقة المركبات.المركبات واجهزة النقل البري
هيكل سيارات سيارات بطانات مكابح المركبات لبادات مكابح
قطع مكابح المركبات لقم مكابح المركبات مكابح.السيارات
المركبات هيكل سيارات حافالت كهربائية محركات كهربائية
للمركبات البرية محركات للمركبات البرية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

09/11/2021

اسم طالب التسجيل:

شينزهين اي في بي اس تكنولوجي كو  .ال
تي دي .
الصين
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

shenzhen ivps technology co
.ltd

من اجل البضائع/الخدمات التالية

معادن ثمينة أو نفيسة غير مشغولة أو نصف مشغولة؛ صناديق
من المعادن الثمينة؛ قالئد [مجوهرات]؛ عقود [مجوهرات]؛
اساور [مجوهرات]؛ مجوهرات؛ دبابيس [مجوهرات]؛ دبابيس.
للزينة ؛مجوهرات]؛ الخواتم [المجوهرات]؛ ساعا'ت المعصم؛
ساعات التنبيه؛ ذهب غير مشغول أو مطروق

Applicant Name:
Nationality

روم  »201سيفنتي سكسث بلدج ..ليانتانج
اندستريال زون تانجوي كوميونتي فنغهوانج
سب-ديستريكت جوانجمينج ديستريكت؛
شينر هين جوانجدونج  :518000الصين
المحامي خلف عبد الكريم السكارنه
 258 11814 -142025شارع الملك
عبدهللا الثاني عمان-االردن
الصنف
177985

09/11/2021

Date of

14

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Room 201, 76th bidg.,

Liantang - Industrial 2co723,
Tangwei Community,
Fenghuang Sub- district,
Guangming District, Shenzhen,
Guangdong 518000, China
142025- 11814 258king
abdallah ii street amman-jordan
14

Class

177985

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;precious metals, unwrought or semi-wrought
boxes of precious metal; necklaces [jewellery] /
necklaces [jewelry]; bracelets [jewellery] /
bracelets [jewelry]; jewellery / jewelry; broect-es
[jewellery] / brooches [jewe!ry]; rings jewellery
rings jeweiry]: wristwatches; alarm clocks: gold
unwrought of beaten
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

14/03/2022

اسم طالب التسجيل:

زكريا رشيد محمود عبد الجبار

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية

Zakarya rashed mahoud abd
aliabar
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

عمان  /وسط البلد  /مقابل البنك العربي
االسالمي

Amman / down Town

 11953 -4888عمان  /وسط البلد  /مقابل
البنك العربي االسالمي
177704

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الساعات

14/03/2022

Date of

الصنف

4888- 11953 Amman / down
Town
14

14

Class

177704

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

hours
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

16/02/2021

اسم طالب التسجيل:

بيه تي .بيورينوسا ايكابيرسادا آند بيه تي.
انداه كيات بولب آند بيبر تي بي كيه

جنسية الطالب :

اندونيسيا
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

16/02/2021

Date of

& PT. Purinusa Ekapersada
PT. Indah Kiat Pulp & Paper
Tbk
: Indonesia
Foreign Company

Applicant Name:

Gedung Sinar Mas Land Plaza
غيدونغ سينار ماس الند بالزا مينارا اا
النتاي  ، 9جيه آي .إم.إتش .ثامرين رقم
Menara II Lantai 9, Jl. M.H.
Thamrin No. 51, Jakarta 10350,
 ،51جاكارتا  ،10350اندونيسيا
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
178003
16
16
178003

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

كتب ودفاتر مالحظات وورق تصوير ونسخ وظروف (مغلفات)
وورق ومناديل ورقية للتنظيف وقرطاسية.

Books, Notebooks, Copying Paper, Envelopes,
Paper, Paper wipes for cleaning, Stationery.

_______________________________________ا
شتراطات خاصة :مع المطالبة باأللوان األزرق الغامق
واألحمر.
_______________________________________ا
لتنازل :ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق
باستعمال الكلمة ( ) PAPERإذا وردت بمعزل عن العالمة.

________________________________________
Special condition : Claiming dark blue and red
colors.
________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give the owners the exclusive right to use
the word (PAPER) if used separately from the
Mark.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

07/03/2021

اسم طالب التسجيل:

ناشنول باسكت بول بليرز اسوسيشن

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

امريكا
شركة اجنبية

07/03/2021

Date of

National Basketball Players
Association
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

1133 Avenue of the Americas,
 1133افنيو اوف ذا امريكاز ،طابق ،5
5th Floor, New York, New
نيويورك ،نيويورك  ،10036الواليات
المتحدة االميركية
York 10036, 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
177995
16
16
177995

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المنشورات والمطبوعات ،تحديدا :بطاقات للمبادلة والالصقات
والشارات والطوابع وبطاقات البريد وبطاقات المالحظات
ودفاتر المالحظات واقالم الحبر واقالم الرصاص واألغلفة
الفاصلة الحلقية والملفات والدفاتر السلكية ودفاتر المالحظات
على شك ل محافظ والصور الفوتوغرافية غير المركبة والمركبة
والملصقات والتقاويم وملصقات مصدات السيارات وأغلفة
الكتب وورق التغليف وكتب النشاطات والكتب اإلحصائية وكتب
إرشادية وكتب مرجعية لكرة السلة وبرامج األلعاب التذكارية
والرايات الورقية والقرطاسية وأوراق إحصائية لمو ضوعات
كرة السلة والتقارير والنشرات والكراسات والمجالت في مجال
كرة السلة؛ حماالت بطاقات العمل لسطح المكتب

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Publications and printed matter, namely, trading
cards, stickers, decals, stamps, post cards, note
cards, memo pads, pens, pencils, 3-ring binders,
folders, wirebound notebooks, portfolio
notebooks, unmounted and mounted photographs,
posters, calendars, bumper stickers, book covers,
wrapping paper, activity books, statistical books,
guide books and reference books for basketball,
commemorative game programs, paper pennants,
stationery, statistical sheets for basketball topics,
and newsletters, pamphlets, and magazines in the
field of basketball; Desk-top business card holders
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تاريخ ايداع الطلب:

28/07/2021

اسم طالب التسجيل:

صفاء حسين احمد خليل
االردن
مؤسسة فردية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

28/07/2021

Date of

safa husien ahmad khalil
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

اربد/ش فلسطين
المحامي ايمن جهاد ناصر
11953اربد  -ش فلسطين
177905

irbid/palestine str
الدين - 420

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

االكياس البالستيكيه

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

420- 11953 irbid - palestine str
16

16

Class

177905

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

plastic bags

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

تاريخ ايداع الطلب:

08/08/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة تزويد الخير للصناعات الغذائية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مساهمة خاصة

08/08/2021

Date of

Tazweed alkheir food
industries co
: Jordan
Private Shareholding Company

Applicant Name:

عمان  -الشميساني  35 -ش سالم الهنداوي

amman - 35 salim hindawi str

ص.ب 11190 -926138عمان

P.O.Box926138- 11190 amman

177817

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

اختام عناوين الورق؛ لوحات إعالنات من الورق او الورق
المقوى االت ختم الرسوم لالستخدام المكتبي؛ الصور ،النشرات
الدورية المطبوعة االت ختم ال كاتب الكتالوجات البطاقات
البريدية  :المطبوعا ت ،الكتيبات القرطاسية مغلفات الوثائق
لالستخدام المكتبي

16

16

Class

177817

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Address stamps, papers, advertisement boards of
paper or board, franking machines for office use,
pictures, periodicals, sealing machines for offices,
catalogues, postcards, printed matters, booklets,
stationery, document laminators for office use
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

25/10/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة طلس للتجارة والصناعة المحدودة
المسؤولية
سوريا

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

دف الشوك الشارع العام العقار رقم 1219
شاغور بساتين  -دمشق  -سوريا

177854

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الورق والورق المقوى والمناديل والمحارم الورقية والصحية
ومحارم الحمام و حفاضات االطفال من الورق والتي تستعمل
لمرة واحدة لوحات اعالنية من الورق أو الكرتون البومات
وصور الصحف واألقالم بطاقات ورقية أو كرتونية وأختام
دفاتر ودفاتر المالحظات و دفاتر الذكريات وورق اللف وورق
التغليف ودفاتر الفهارس وبياضات طاوالت من الورق وأكياس
من الورق أو البالستيك وتقاويم ومرايل من الورق ومناديل
ورقية الزالة المكياج مناشف ورقية للوجه.

Talas for Trading and Industry
Limited Liability Company
: Syrian Arab Republic

Applicant Name:

Daf Al-Shooq, Main Street,
Real Estate No. 1219, Shagoor
Basateen - Damascus - Syria
142025- 11814

نادر جميل قمصية 11814 -142025
عمان
الصنف

25/10/2021

Date of

16

16

Class

177854

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Paper, cardboard, napkins, paper and sanitary
tissues, toilet paper and disposable paper baby
diapers; Advertising boards made of paper or
cardboard; Albums, newspapers and pens; Paper
or cardboard cards and stamps for notebooks,
notebooks and memory books; Rolling paper,
wrapping paper, index books, paper table linens,
paper or plastic bags; Calendars, aprons of paper,
tissues for removing make-up, paper towels for the
face
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

09/11/2021

اسم طالب التسجيل:

شينزهين اي في بي اس تكنولوجي كو  .ال
تي دي .
الصين
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

shenzhen ivps technology co
.ltd

 258 11814 -142025شارع الملك
عبدهللا الثاني عمان-االردن
177981

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الورق؛ ورق تواليت  /ورق صحي؛ لوحات إعالنية من الورق
أو الورق المقوى؛ كتالوجات؛ ملصقات؛ أجهزة وآالت تجليد
الكتب [معدات مكتبية]؛ منشورات مطبوعة؛ أعمال فنية
ليثوغرافية (طباعة حجرية)؛ أكياس [مغلفات وأجربة] من
الورق أو البالستيك للتعبئة؛ القرطاسية

Applicant Name:
Nationality

روم  »201سيفنتي سكسث بلدج ..ليانتانج
اندستريال زون تانجوي كوميونتي فنغهوانج
سب-ديستريكت جوانجمينج ديستريكت؛
شينر هين جوانجدونج  :518000الصين

الصنف

09/11/2021

Date of

16

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Room 201, 76th bidg.,

Liantang - Industrial 2co723,
Tangwei Community,
Fenghuang Sub- district,
Guangming District, Shenzhen,
Guangdong 518000, China
142025- 11814 258king
abdallah ii street amman-jordan
16

Class

177981

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

paper; toilet paper / hygienic paper; advertisement
;boards of paper or cardboard; catalogues; posters
bookbinding apparatus and machines [office
equipment]; printed publications; lithographic
works of art; bags [envelopes, pouches] of paper
or plastics, for packaging; stationery
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

25/04/2022

اسم طالب التسجيل:

الشركة العامة االردنية للصوامع والتموين
م.ع.م
االردن
مساهمة عامة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

عمان – خلدا – شارع الحكم بن عمرو /
عماره رقم () 22

177884

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الورق  -المطبوعات  -الورق الخاص بالمراسالت

Jordan Silos & Supply
General Co., Ltd
: Jordan
Public Shareholding Company

Applicant Name:

Amman – khalda – Al-hakam
bin amr street

 11844 - 142917عمان – خلدا – شارع
الحكم بن عمرو  /عماره رقم ()22
الصنف

25/04/2022

Date of

16

– 142917 - 11844 Amman
khalda – Al-hakam bin amr
street
Class
177884
16

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Paper – card board - correspondence paper
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

02/11/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة جفرا للصناعات البالستيكية ذ.م.م
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن/عمان/خلدا/ش.الباقورة /عمارة 12
مكتب 1
المحامي مالك جميل احمد
11953االردن/عمان/خلدا/ش.الباقورة
/عمارة  12مكتب 1
الصنف
177925

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مواد بالستيكية للتغليف

02/11/2021

Date of

Jafra plastic Industries LLC.
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

Building :(12)Baqoura StKhalda Amman-Jordan

حمد - 1670

17

1670- 11953 Building
:(12)Baqoura St-Khalda
Amman-Jordan
Class
177925
17

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Plastic materials for packing
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

02/11/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة جفرا للصناعات البالستيكية ذ.م.م
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن/عمان/خلدا/ش.الباقورة /عمارة 12
مكتب 1
المحامي مالك جميل احمد
11953االردن/عمان/خلدا/ش.الباقورة
/عمارة  12مكتب 1
الصنف
177926

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مواد بالستيكية للتغليف

02/11/2021

Date of

Jafra plastic Industries LLC.
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

Building :(12)Baqoura StKhalda Amman-Jordan

حمد - 1670

17

1670- 11953 Building
:(12)Baqoura St-Khalda
Amman-Jordan
Class
177926
17

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

plastic materials packing
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

17/11/2021

Applicant Name:

Manaseer Industrial Complex
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

17/11/2021

:تاريخ ايداع الطلب

شركة مجمع المناصير الصناعي
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

Amman -king abdullah Street الدوار- شارع الملك عبد هللا الثاني- عمان
Eighth circle -Manaseer
مبنى مجموعة المناصير- الثامن
Buliding
P.O.Box923202- 11192 Amman
جبل عمان-  عمان11192 -923202ب.ص
-jabal amman al Ri'asa street Al 31 مجموعة العمري بناية- شارع الرئاسةomari group building 31
Class
الصنف
177804
17
17
177804

Goods/Services

insulating oils substances for insulating buildings
against moisture erproof packings

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

زيوت عازلة مواد عازلة للرطوبة في المباني أغلفة مانعة
لتسرب الماء
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تاريخ ايداع الطلب:

21/03/2021

اسم طالب التسجيل:

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

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

21/03/2021

Applicant Name:

OVS S.p.A.
: Italy

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

Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب - 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
177757
18
18
177757

من اجل البضائع/الخدمات التالية

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

Date of

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

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

21/03/2021

اسم طالب التسجيل:

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

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

21/03/2021

Applicant Name:

OVS S.p.A.
: Italy

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

Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب - 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
177758
18
18
177758

من اجل البضائع/الخدمات التالية

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

Date of

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

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

تاريخ ايداع الطلب:

09/11/2021

اسم طالب التسجيل:

شينزهين اي في بي اس تكنولوجي كو  .ال
تي دي .
الصين
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

shenzhen ivps technology co
.ltd

 258 11814 - 142025شارع الملك
عبدهللا الثاني عمان-االردن
177980

من اجل البضائع/الخدمات التالية

عصي المشي؛ عصي خيزران؛ جلد غير مشغول أو شبه
مشغول؛ صناديق ثياب [حقائب سفرية]؛ محافظ الجيب؛ أكياس
أو حقائب؛ أكياس التسوق؛ أحز مة جلدية  /سيور جلدية؛ مظالت
أو شماسي؛ سروج؛ حقائب الظهر  /أكياس الظهر

Applicant Name:
Nationality

روم  »201سيفنتي سكسث بلدج ..ليانتانج
اندستريال زون تانجوي كوميونتي فنغهوانج
سب-ديستريكت جوانجمينج ديستريكت؛
شينر هين جوانجدونج  :518000الصين

الصنف

09/11/2021

Date of

18

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Room 201, 76th bidg.,

Liantang - Industrial 2co723,
Tangwei Community,
Fenghuang Sub- district,
Guangming District, Shenzhen,
Guangdong 518000, China
142025- 11814 258king
abdallah ii street amman-jordan
18

Class

177980

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

walking sticks / canes; leather, unworked or semi;worked; trunks [luggage]; pocket wallets; bags
;shopping bags; leather straps / leather thongs
umbrellas; saddler; rucksacks / backpacks
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

17/11/2021

Applicant Name:

Manaseer Industrial Complex
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

17/11/2021

:تاريخ ايداع الطلب

شركة مجمع المناصير الصناعي
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

Amman -king abdullah Street الدوار- شارع الملك عبد هللا الثاني- عمان
Eighth circle -Manaseer
مبنى مجموعة المناصير- الثامن
Buliding
P.O.Box923202- 11192 Amman
جبل عمان-  عمان11192 -923202ب.ص
-jabal amman al Ri'asa street Al 31 مجموعة العمري بناية- شارع الرئاسةomari group building 31
Class
الصنف
177807
19
19
177807

Goods/Services

cement*, cement slabs, materials for making and
coating roads, coatings [building materials]
concrete concrete building elements

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

االسمنت اعمدة من االسمنت مواد لصنع و تغطية الطرق
طالءات [مو اد بناء] الخرسانة عناصر بناء خرسانية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

28/11/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة الفن االيطالي لتجارة السيراميك
والبورسالن
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

عمان  -صويلح  -حي الرحمانية  -مجمع
غازي ابو حيدر

177956

من اجل البضائع/الخدمات التالية

بالط سيراميكي بالط سيراميك للجدران واألرضيات والسقوف
بالط من االسمنت بالط من الخشب ارضيات مزخرفه وبالط
مزخرف بالط غير معدلي لالرضيات بالط لالرضيات غير
معدني الراح لالرضيات

italian art ceramic and
porcelain trade
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

amman - swelih - rahmaniya
distrct

 11110 -110108عمان  -صويلح  -حي
الرحمانية  -مجمع غازي ابو حيدر
الصنف

28/11/2021

Date of

110108- 11110 amman - swelih
- rahmaniya distrct
19

19

Class

177956

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

parquet slabs, floor tiles ceramic tiles, ceramic
tiles for walls, floor and ceilings, cement slabs,
wood paving,parquet flooring and not of metal, tile
floorings, not of metal,wood panelling
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Date of
Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

15/06/2021
Suzhou Dake Investment
Consultation Co., Ltd.

Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Room 618, Building

Applicant for
Correspondence

Trademark

15/06/2021

:تاريخ ايداع الطلب

،.سوزهو دايك إنفستمنت كونسلتيشين كو
.ليمتد
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

Number 1,
 لكي سيتي،1  بلدنغ نمبر،618 روم
Lucky City Commercial
، سوزهو إندستريال بارك،كوميرشال سنتر
 الصين، جيانغسو بروفينس،سوزهو سيتي
Center, Suzhou Industrial Park,
Suzhou City, Jiangsu Province,
China
Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100 ب.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
177776
21
21
177776

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

DYLLU
Goods/Services

containers for household or kitchen use; insect
traps; kitchen utensils; works of art of porcelain,
ceramic, earthenware, terra cotta or glass; electric
toothbrushes; non electric cooking utensils; toilet
utensils; cosmetic utensils; ceramics for household
purposes; gloves for household purposes; glass
bowls; dustbins; watering cans; steel wool for
cleaning; glassware for household purposes,
namely cups,plates,kettles,and jars; porcelain ware
for household purposes, namely
basins,bowls,plates,kettles,tableware,jars,jugs,and
pots; enamel ware and plastic ware for household
purposes, namely basins,bowls,plates,kettles,and
cups; sprinklers; thermally insulated containers for
food; indoor aquaria; cleaning instruments, hand
operated; brushes; mops; mop wringer buckets;
glass, unworked or semi worked, except building
glass; drying racks for laundry; toothbrushes;
drinking troughs; drinking vessels; gardening
gloves.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 أدوات، مصائد الحشرات،حاويات لالستخدام المنزلي أو المطبخ
 األعمال الفنية من الخزف والسيراميك و الفخار والطين،المطبخ
 أواني الطبخ غير، فراشي األسنان الكهربائية،أو الزجاج
 سيراميك، أواني التجميل، أواني المرحاض،الكهربائية
 أوعية، قفازات لألغراض المنزلية،لألغراض المنزلية
 الصوف الصلب للتنظيف، علب سقي، صناديق القمامة،زجاجية
األواني الزجاجية لألغراض المنزلية وهي األكواب واألطباق
 أواني الخزف لألغراض المنزلية وهي،والغاليات واألباريق
األحواض واألوعية واألطباق والغاليات وأدوات المائدة
 األواني، أواني المينا،والبرطمانات واألباريق واألواني
البالستيكية لألغراض المنزلية وهي األحواض واألوعية
 حاويات معزولة،واألطباق والغاليات واألكواب و المرشات
، فرش، أدوات تنظيف يدوية، أحواض داخلية،حراريا لألغذية
 غير مشغول أو شبه مشغول و، زجاج، دالء ممسحة،المماسح
، فراشي األسنان، ر فوف تجفيف الغسيل،باستثناء زجاج المباني
. قفازات البستنة، أوعية الشرب،أحواض الشرب
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تاريخ ايداع الطلب:

21/03/2021

اسم طالب التسجيل:

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

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

21/03/2021

Applicant Name:

OVS S.p.A.
: Italy

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

Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب - 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
177765
25
25
177765

من اجل البضائع/الخدمات التالية

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

Date of

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

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

تاريخ ايداع الطلب:

28/06/2021

اسم طالب التسجيل:

شينزهين مونوك كلتشر تيكنولوجي كو،.
ليمتد
الصين
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Shenzhen MOONWK Culture
Techology Co., Ltd

أبو غزالة للملكية الفكرية
ص.ب  921100عمان  11192االردن
177709

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المالبس وبالتحديد أطقم المالبس المنسقة ،القمصان ،المالبس
الداخلية ،مالبس للمواليد ،لباس القدم وبالتحديد األحذية
الرياضية (لباس القدم) واألحذية الرياضية الخفيفة ،القبعات
كونه ا أغطية للرأس ،الجوارب النسائية الشفافة ،قفازات
[مالبس] ،أوشحة ،مشدات نسائية ،أحذية كرة القدم ،أحذية
طويلة العنق (للكاحل) ،نعال لألحذية ،القبعات ،جوارب طويلة.

Applicant Name:
Nationality

فلور  ، 29بلوك بي ،تشاينا ريسورسز الند
بلدنغ ،نو 9668 .شينان أفينيو ،يويهاي
ستريت ،نانشان ،شينزين ،الصين 518000

- Amman

28/06/2021

Date of

China

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Floor 29, Block B,

Resources Land
Building,No.9668 Shennan
Avenue, Yuehai Street,
Nanshan,Shenzhen, China
518000
Abu- Ghazaleh & Co. AmmanP.O.Box 921100 Amman
11192 , Jordan
Class
177709
25
25

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Clothing, namely combinations [clothing]; Shirts
Underwear; layettes [clothing]; Footwear, namely
sneakers [footwear], leisure shoes; caps being
;headwear; Hosiery; gloves [clothing]; Scarfs
Girdles; football boots; ankle boots; soles for
footwear; Hats; Stockings.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

28/06/2021

اسم طالب التسجيل:

شينزهين مونوك كلتشر تيكنولوجي كو،.
ليمتد
الصين
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

28/06/2021

Shenzhen MOONWK Culture
Techology Co., Ltd

Date of
Applicant Name:
Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Floor 29, Block B,

China
فلور  ، 29بلوك بي ،تشاينا ريسورسز الند
Resources Land Building,
بلدنغ ،نو 9668 .شينان أفينيو ،يويهاي
ستريت ،نانشان ،شينزين ،الصين 518000
No.9668 Shennan Avenue,
Yuehai Street, Nanshan,
Shenzhen, China 518000
Abu- Ghazaleh & Co. Ammanأبو غزالة للملكية الفكرية - Amman
P.O.Box 921100 Amman
ص.ب  921100عمان  11192االردن
11192 , Jordan
Class
الصنف
177708
25
25
177708

Applicant for
Correspondence

Trademark

DUOZOULU
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المالبس وبالتحديد أطقم المالبس المنسقة ،القمصان ،المالبس
الداخلية ،مالبس للمواليد ،لباس القدم وبالتحديد األحذية
الرياضية (لباس القدم) واألحذية الرياضية الخفيفة ،القبعات
كونها أغطية للرأس ،الجوارب النسائية الشفافة ،قفازات
[مالبس] ،أوشحة ،مشدات نسائية ،أحذية كرة القدم ،أحذية
طويلة العنق (للكاحل) ،نعال لألحذية ،القبعات ،جوارب طويلة.

Goods/Services

;Clothing, namely combinations [clothing]; Shirts
Underwear; layettes [clothing]; Footwear, namely
sneakers [footwear], leisure shoes; caps being
;headwear; Hosiery; gloves [clothing]; Scarfs
Girdles; football boots; ankle boots; soles for
footwear; Hats; Stockings.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

12/08/2021

Applicant Name:

The Jordan Al Manara Shoe
Co.Ltd .
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

25

Goods/Services

clothing , footwear , footwear uppers

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

شركة المنارة االردنية لصناعة االحذية
.م.ذ.ذ
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

 عبد-  ماركا الشماليه11134 -340595
اللطيف البغدادي

340595- 11134 North Marka
/Abd Al latif albgdady
Class

:تاريخ ايداع الطلب

 عبد اللطيف البغدادي- ماركا الشماليه

North Marka /Abd Al latif
albgdady

177846

12/08/2021

25

الصنف

177846

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

احذية اجزاء احذية مالبس

_______________________________________ا
 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق:: لتنازل
 ) بمعزل عن العالمهworkday( باستعمال الكلمة
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Date of

اعالن الجريدة الرسمية

27/10/2021

Applicant Name:
Nationality

: Jordan

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant for
Correspondence

420- 11953 amman

Trademark

Class

:تاريخ ايداع الطلب

سحر فياض حسين خضر
االردن
مؤسسة فردية

:اسم طالب التسجيل

 عمان11953 -420

420- 11953 amman

177880

27/10/2021

25

Goods/Services

Aprons clothing, babies pants clothing, belts clothing, belts money
clothing Boas nwcklets,boots, braces for clothing suspenders,
breeches for wear Camisoles, chasubles, clothing, clothing for
gymnastics, clothing of imitations of leather, clothing of
leather,coats, coats top, collar Protectors,collars
clothing,combinations clothing, cufts,drawers clothing _ Dress
shields,dresses,dressing gowns,ear muffs clothing, football boots
Fur stoles,turs clothing, gaiters, garters, girdles, gloves
clothing,gowns Dressing, hats,hats paper clothing, headbands
clothing, headgear for wear Hoods clothing, hosiery, inner soles,
jackets clothing, jackets stuff clothing Jerseys clothing,jumper
dresses,jumpers pullovers,knitwear clothing Lace boots, layettes
clothing, leather clothing of,leather clothing of Imitations of,leg
warmers, leggings leg warmers, leggings trousers Linen body
garments, linings ready made parts of clothing, liveries Mantillas,
masquerade costumes, footwear, footwear tips for, mittens ON
eckties,outerclothing, overalls, overcoats, pajamas am.pants, paper
Clothing, paper hats clothing, parkas, peaks cap, pelisses, petticoats
‘Pinafore dresses, pockets for clothing, ponchos, pullovers, pyjamas
Ready made clothing, ready made linings parts of clothing, robes
bath : Sandals,scarfs,shawls,shields dress,shirts fronts,shirts yokes,
shirts Nes short sleeve shirts,skirts,smocks,sock suspenders, sports
jerseys Sports shoes,stockings, stuff jackets clothing, suits,suits
bathing,sun visors Suspenders,sweaters, teddies undergarments,
tights, top hats,topcoats Trouser straps, trousers, trunks bathing,
underclothing,underclothing Anti sweats, underpants, underwear,
underwear anti sweats, veils Clothing, vests, visors hatmaking,
wristabands clothing, yokes shirts

الصنف

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

 عمان11953 -420
25

: جنسية الطالب

177880

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

احزمه,احزمه مالبس, سراويل لالطفال مالبس, الغايات بالعربي مرابيل مالبس
بنطلونات قصيره,شيالالت للمالبس, احذيه, للنقود مالبس وشاحات
مالبس للرياضه البدنيه, مالبس, قميصوالت سترات نسويه قصيره عباءات,مالبس
معاطف خفيفه باقات واقيهرياقات, معاطف, مالبس جلديه,رمالبس من جلد مقلد
 واقيات,زمامات االاكمام وسراويل داخليه مالبس, قمصان مسروله مالبس, مالبس
احدية لكرة القدم وشاالات من الفرو, اغطيه لالذنين مالبس, عباءات, مال بس فساتين
عباءات, قفازات مالبس,مشدات للنساء, طماقات اربطة للجوارب, مالبس من الفرو,
برنس اغطيه, اربطه للراس مالبس اغطية للراس, قبعات ورقية مالبس, قبعات,
مالبس جلديه,مالبس للمواليد, احذيه ذات ارب طه, مالبس محبوكه,للراس مالبس
بناطيل,كساء للساق جوارب لتدفئة الساق,جوارب لتدفئة الساق,مالبس من الجلد المقلد
مالبس للحفالت,ضيقه تحتيه بناطيل بطانات جاهزة اجزاء من المالبسرزي للخدم
مالبس خارجيه, ربطات عنق, اطراف لباس القدم قفازات,لباس القدم, التدكريه
مالبس من الورق قبعات, سراويل داخليه, معاطف خارجيه ربيجامات, افرهو الت,
تنائير, معاطف من الفرو, اطراف اماميه للقبعات, جاكيتات مقلنسه,ورقيه مالبس
 بيجامات,  كنزات صوفيه, البنش عباءات,تحنيه راثواب بال اكمام جيوب المالبس
لفاعات, صنادل, بطانات جاهزة اجزاء من المالبس ارواب استحمام, مالبس جاهزة,
احذيه قمصان, قمصان, رواقيات مالبس وصدر القميص رياقات قمصان, وشاالت
ا حذيه, قمصان للرياضه, حماالت للجوارب,  جالبيب, تنانير, ذات اكمام قصيره
اثواب استحمام, بذالت, جوارب طويله جاكيتات من الصوف مالبس, للرياضه
قمصان نصف, سترات مالس نسائيه داخليه, حماالت للبنطلونات,رواقيات من الشمس
سراويل,احزمه للبناطيل بناطيل, قبعات رسميه معاطضى خفيفه,كمراثواب ضيقه
مالبس داخليه,سراويل داخليه,مالبس داخليه مضاده للعرق,مالبس داخليه,استحمام
اساور قمصان مالب سرياقات, صدارات, حمار مالبس, مالبس داخليه مضاده للعرق
قمصان
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تاريخ ايداع الطلب:

28/10/2021

اسم طالب التسجيل:

عمر محمد علي عطيه
االردن
مؤسسة فردية

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

 11118 -7123عمان  -تالع العلي

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

177836

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مالبس رياضيه احذيه رياضيه تي شيرتات رياضيه جواراب
رياضيه قمصان رياضيه بدالت رياضيه موحده تي شيرتات
رياضيه بدون اكمام  -تي شيرتات رياضيه باكمام قصيره -
بنطلونات محشوه لالستعماالت الرياضيه

omar mohammad ali atieh
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

7123- 11118 amman - tlaa alali

 11118 -7123عمان  -تالع العلي
الصنف

28/10/2021

Date of

7123- 11118 amman - tlaa alali
25

25

Class

177836

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Clothing for sports; sneakers; sports shirts; sports
socks; athletic uniforms; sleeveless jerseys; shortsleeved sports shirts; padded pants for athletic use

153

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

09/11/2021

اسم طالب التسجيل:

شينزهين اي في بي اس تكنولوجي كو  .ال
تي دي .
الصين
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

shenzhen ivps technology co
.ltd

 258 11814 - 142025شارع الملك
عبدهللا الثاني عمان-االردن
177982

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مالبس خارجية؛ مالبس للمواليد؛ الزنانير أو النطاقات لالرتداء؛
لباس القدم؛ القبعات؛ الجوارب طويلة نسائية؛ المشدات؛ قفازات
[مالبس]؛ األوشحة  /لفاعات؛ المالبس

Applicant Name:
Nationality

روم  »201سيفنتي سكسث بلدج ..ليانتانج
اندستريال زون تانجوي كوميونتي فنغهوانج
سب-ديستريكت جوانجمينج ديستريكت؛
شينر هين جوانجدونج  :518000الصين

الصنف

09/11/2021

Date of

25

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Room 201, 76th bidg.,

Liantang - Industrial 2co723,
Tangwei Community,
Fenghuang Sub- district,
Guangming District, Shenzhen,
Guangdong 518000, China
142025- 11814 258king
abdallah ii street amman-jordan
25

Class

177982

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

;outerclothing; layettes [clothing]; sashes for wear
;]footwear; hats; hosiery; girdles; gloves [clothing
scarves / scarfs; clothing
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

10/11/2021

Applicant Name:

Al-Ashqar luxury men's
clothing company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

25

Goods/Services

Belts [clothing]; gloves [clothing]; formal wear;
clothing for sports; beach clothes; collars
[clothing]; bottoms [clothing] neckties; shoes;
stoles; ready made clothing, clothing for women;
clothing for men, women and children. men's wear

شركة االشقر للمالبس الرجالية الفاخرة

:اسم طالب التسجيل

 طبربور-  عمان11814 -140825
 طبربور-  عمان11814 -140825

140825- 11814 amman tabrbour
Class

:تاريخ ايداع الطلب

االردن
م.م.ذ

140825- 11814 amman tabrbour

177978

10/11/2021

25

الصنف

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

عنوان التبليغ

177978

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

احزمة مالبس قفافير مالبس مالبس رسمية مالبس رياضة
 جوارب نايلون مالبس ربطات، ياقات مالبس،مالبس للشاطئ
 مالبس: أوشحة مالبس جاهزة مالبس لنساء،علق احذية
 النساء و األوالد البسة رجالية،الرجال

155

تاريخ ايداع الطلب:

10/02/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة جبرائيل وأمجد غيث
االردن
تضامن

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

10/02/2022

Date of

Jubrail & Amjad Ghaith CO.
: Jordan
General Partnership Company

Applicant Name:

عمان ،الوحدات،ش الشعيليه  -قرب مدرسة
الملكة نور

AMMAN ,alwehdat

 11192 -923150عمان ،الوحدات،ش
الشعيليه  -قرب مدرسة الملكة نور
177857

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

923150- 11192 AMMAN
,alwehdat
25

25

Class

177857

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

احذية; احذية او صنادل من نسيج الحلفاء; احذية خشبية; احذية ذات اربطة;
احذية لكرة القدم; احذية للرياضة; احذية للرياضة البدنية والجمباز; ادوات
مانعة النزالق االحذية; اطراف لباس القدم; اطر [هياكل] قبعات; الكابات;
أجزمة جلدية [مالبس]; أحذية الركض; أحذية بدون كعوب; أحذية جلدية;
أحذية ذات ساق طويلة; أحذية رسمية; أحذية رسمية ذات رباطات; أحذية
رقص الباليه [أحذية مسطحة]; أحذية مسطحة; أحذية مطاطية; أحذية من
كتان; أحذية نسائية; أحذية نسائية بكعب عالي; أحذية نصفية; أحذية
وجوارب; أحزمة مصنوعة من جلد قوي; أخفاف نسائية; ألسنة لألحذية و
الجزمات; جزمات رياضية; جزمات شتوية; جزمات ضد المطر; جزمات
عمل; جزمات للركض; جزمات للرياضة; جزمات نسائية; جزمات و أحذية;
جوارب ضد التعرق; جوارب صوفية; جوارب طويلة; جوارب قصيرة;
ربطات األحذية; ربطات عنق; ربطات عنق [أجزاء من مالبس]; رصائع
الحذية كرة القدم; صنادل; صنادل [أحذية]; ضبانات األحذية ليست
لألغراض التجبيرية; فالنكي [أحذية ملبدة]; فرعات االحذية; قبعات; قبعات
ذات حفة; قبعات رسمية; قبعات صيفية; قبعات لألطفال; قطع حديدية
لالحذية; قبعات منسوجة; قفازات بال اصابع; قفازات شتوية; كعوب لالحذية;
كابات قصيرة; كابات محبوكة; كابات; لباس القدم; نعال األحذية; نعال داخلية
[ضبانات]; نعال إلصالح األحذية; نعال للباس القدم; نعال للشباشب; نعال
للصنادل على الطرا ز الياباني; نعال مطاطية; واقي كعوب لألحذية.

;Shoes; esparto shoes or sandals; wooden shoes; lace boots
football shoes; sports shoes; gymnastic shoes; non-slipping
devices for footwear; tips for footwear; hat frames
;[skeletons]; ponchos; leather belts [clothing]; running shoes
;moccasins; leather shoes; boots; dress shoes; tap shoes
ballet flats [flat shoes]; flat shoes; rubber shoes; canvas
shoes; shoes for women; pumps [footwear]; half-boots; toe
boxes; belts made from imitation leather; mules; tongues or
pullstraps for shoes and boots; athletics footwear; winter
boots; rain boots; work boots; walking shoes; boots for
sports; ladies' boots; boots and shoes; sweatsocks; woollen
socks; stockings; socks; shoe straps; neckties; neck bands
[parts of clothing]; studs for football shoes; sandals; flip;flops [footwear]; shoe inserts for non-orthopaedic purposes
;valenki [felted boots]; boot uppers; hats; caps with visors
top hats; sun hats; children's headgear; fittings of metal for
footwear; knitted caps; mittens; winter gloves; heelpieces for
footwear; capelets; knot caps; ruanas; footwear; soles for
;shoes; inner soles; shoe soles for repair; soles for footwear
;slipper soles; soles for Japanese-style sandals; rubber soles
heel protectors for shoes.

_______________________________________التنازل :ان
تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
( )comfortبمعزل عن العالمه

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

156

تاريخ ايداع الطلب:

16/03/2022

اسم طالب التسجيل:

مروان يعقوب شاكر تيم
االردن
مؤسسة فردية

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

 11821 -2503عمان  -خلدا

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

177838

من اجل البضائع/الخدمات التالية

االلبسة الرجالية،االلبسة النسائة،البسة االطفال،اغطية
الرأس،االحذية واالحزمة

marwan yacoub shaker tayim
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

2503- 11821 amman - khalda

 11821 -2503عمان  -خلدا
الصنف

16/03/2022

Date of

2503- 11821 amman - khalda
25

25

Class

177838

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

men clothing ,women clothing ,child clothing
),headwear shoes and belts(leathers and textile
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تاريخ ايداع الطلب:

10/06/2021

اسم طالب التسجيل:

اوف-وايت ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

10/06/2021

Date of

Off-White LLC
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

& c/o Gelfand Rennert
سي/او جيلفاند رينيرت اند فيلدمان ال ال
Feldman LLP, 360 Hamilton
بيه 360 ،هاميلتون افينيو ،رقم  ،100وايت
Ave.#100, White Plains,NY
بالينز ،ان واي  ،10601الواليات 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
178007
27
27
178007

من اجل البضائع/الخدمات التالية

السجاد؛ البسط؛ حصائر الحمام؛ حصير اليوغا؛ دعاسات
األرجل لألبواب؛ حصر األرضيات النسيجية لالستخدام داخل
المنزل؛ معلقات جدارية غير نسيجية؛ ورق الجدران؛ أسطح
صلبة لتغطية األرضيات؛ أغطية الجدران المصنوعة من الفينيل
أو البالستيك

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Carpets; rugs; bath mats; yoga mats; door mats
textile floor mats for use in the home; non-textile
wall hangings; wallpaper; hard surface coverings
for floors; vinyl or plastic wall coverings
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تاريخ ايداع الطلب:

10/03/2021

اسم طالب التسجيل:

السيد بالل يحي كبريت
لبنان
فرد

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

10/03/2021

Date of

Mr. Bilal Yahia Kabrit
: Lebanon
INDIVIDUAL

Applicant Name:

Al Mathaf Street, Al Bohsali
شارع المتحف ،بناية البحصلي ،الطابق
Building, 1st Floor, Beirut,
األول ،بيروت ،لبنان
Lebanon
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب - 921100
11192مبنى مجمو عة 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
177737
28
28
177737

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مسدسات هوائية (لعب) ،آالت تسلية تعمل اتوماتيكيا وبالنقد ،أجهزة العاب فيديو النوادي ،ادوات
رماية ،معدات التسلق ( معدات تسلق الجبال) ،العاب النرد (الزهر) ،اكياس مصممة خصيصا
للزالج ات والواح التزلج على الماء ،طعم إصطناعي لصيد السمك ،بالونات لعب ،كرات للعب،
قضبان رياضية رفع االثقال ،قفازات بيسبول ،مضارب للعب ،قفازات مضارب البيسبول
(ملحقات لأللعاب) ،اجراس لشجرة عيد الميالد ،احزمة رفع االثقال (أدوات رياضية) ،دراجات
هوائية ثابتة للتمارين الرياضية ،كرات بلياردو ،رؤوس عصي البلياردو ،عصي بلياردو،
عدادات بلياردو ،بطائن حواف طاولة البلياردو ،طاوالت بلياردو ،طاوالت بلياردو تعمل بالنقد،
بطاقات بنغو ،مؤشرات اكل الطعم (عدة صيد السمك) ،مجسات اكل الطعم (عدة صيد السمك)،
اكياس كرات هوائية للعب ،قوالب بناء (لعب) ،العاب لوحية ،عربات جليد ،الواح جسمية،
أجهزة بناء االجسام ،أجهزة تدريب االجسام ،حلوى متفجرة (مفرقعات نارية لعيد الميالد) ،احذية
تزلج مرتبط بها زالجات ،اجهزة واالت بولنغ ،اقواس للرماية ،قفازات مالكمة ،قوالب بناء
(لعب) ،العاب بناء ،شبكات صيد الفراش ،ستائر تموية (ادوات رياضية) ،حامالت شموع
لشجرة عيد الميالد ،كبسوالت للمسدسات (لعب) ،بطاقات بنغو ،ورق لعب (شدة) ،طباشير
لعصي البلياردو ،رقع الداما ،لعب الداما ،العاب شطرنج ،رقع شطرنج ،موسعات صدر (أدوات
تمرين) ،رقائق المقامرة ،قواعد شجرة عيد الميالد ،اشجار عيد الميالد كمواد إصطناعية ،زينة
لشجر عيد الميالد (ما عدا مواد اإلضاءة والحلويات) ،مصائد لالقراص الفخارية الطائرة،
اقراص فخارية طائرة (اهداف) ،عدة متسلقي الجبال ،مضارب غولف ،طاوالت بلياردو تعمل
بالنقد ،نثار الورق الملون ،اجهزة سحر (العاب) ،كوساكيوز (العاب نارية) ،عدادات (اقراص)
للعب ،أغطية نعال للزالجات ،سالل (معدات لصيد السمك) ،اكياس لعبة الكريكيت ،رؤوس
عصير البلياردو ،عصي بلياردو ،كؤوس للعبة النرد (الزهر) ،لعبة السهام ،طعوم للقنص أو
لصيد السمك ،كبسوالت متفجرة (لعب) ،لعبة النرد (الزهر) ،كؤوس للعبة النرد (الزهر)،
اقراص لاللعاب الرياضية ،عدد إصالح مالعب الغولف (ملحقات للعبة الغولف) ،دمى ،اسرة
دمى ،مالبس للدمى ،رضاعات للدمى ،بيوت للدمى ،غرف للدمى ،لعبة الداما ،رقع الداما ،لعبة
الداما ،اثقال يدوية (تمارين رياضية) ،حواف للزالجات ،واقيات للكوع (ادوات رياضية)،
اه داف إلكترونية ،عجالت للدراجات الهوائية الثابتة الخاصة بالتمارين الرياضية ،دراجات
هوائية ثابتة للتمارين الرياضية ،أجهزة تمرين (موسعات للصدر) ،حلوى متفجرة (مفرقعات
نارية لعيد الميالد) ،أجهزة ركوب في المعارض ،رضاعات للدمى ،قفازات مبارزة بالسيف،
اقنعة مبارزة ب السيف ،اسلحة مبارزة بالسيف ،صنارات صيد السمك ،عدة صيد السمك ،زعانف
للسباحة ،طوافات لالستحمام والسباحة ،طوافات لصيد السمك ،اقراص طائرة (لعب) ،ساحات
للعبة كرة القدم الداخلية ،ادوات تقليد صوت الحيوانات للعبة الصيد ،العاب ،اجهزة لاللعاب،
كرات للعب ،مضارب للعب ،عدادات (اقراص) للعب ،كرات رخامية او زجاجية للعب ،اجهزة
لعب للمقامرة ،قفازات مبارزة بالسيف ،قفازات بيسبول ،قفازات مالكمة ،قفازات مبارزة
بالسيف،قفازات لاللعاب ،قفازات لعبة الغولف ،اكياس للعبة الغولف ،مع او بدون عجالت،
مضارب غولف ،قفازات لعبة الغولف ،مدافع جراب السيد (ادوات رياضية) ،بنادق الكرات
الملونة (اجهزة رياضية) ،امعاء حيوانات لصيد السمك ،امعاء حيوانات للمضارب ،ادوات
للرياضة البدنية ،طائرات شراعية يتعلق بها الركب ،عدة متسلقي الجبال ،عدة لاللواح الشراعية،
مدافع جراب الصيد (أدوات رياضية) ،عصي هوكي ،صناد صيد السمك ،لعب حذاوي الخيل،
ادوات تقليد صوت الحيوانات للعبة الصيد ،زالجات جليد ،ساحات للعبة كرة القدم الداخلية،
زالجات مستقيمة ذات عجالت ،احاجي الصور المقطوعة ،لعب الخدع العملية (العاب مبتدعة)،

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services
;Air pistols [toys]; Amusement machines, automatic and coin-operated
Arcade video game machines; Archery implements; Ascenders
[mountaineering equipment]; Backgammon games; Bags especially
designed for skis and surfboards; Bait (Artificial fishing —); Balloons
;(Play—); Balls for games; Bar-bells; Baseball gloves; Bats for games
Batting gloves [accessories for games]; Bells for Christmas trees; Belts
;)— (Weight lifting—) [sports articles]; Bicycles (Stationary exercise
Billiard balls; Billiard cue tips; Billiard cues; Billiard markers; Billiard table
;cushions; Billiard tables; Billiard tables (Coin-operated —); Bingo cards
Bite indicators [fishing tackle]; Bite sensors [fishing tackle]; Bladders of
;balls for games; Blocks (Building —) [toys]; Board games; Bob-sleighs
Body boards; Body-building apparatus; Body-training apparatus; Bonbons
(Explosive —) [Christmas crackers]; Boots (Skating —) with skates
attached; Bowling apparatus and machinery; Bows for archery; Boxing
gloves; Building blocks [toys]; Building games; Butterfly nets; Camouflage
screens [sports articles]; Candle holders for Christmas trees; Caps for pistols
;[toys]; Cards (Bingo—); Cards (Playing—); Chalk for billiard cues
Checkerboards; Checkers [games]; Chess games; Chessboards; Chest
;expanders [exercisers]; Chips for gambling; Christmas tree stands
)Christmas trees of synthetic material; Christmas trees (Ornaments for-
[except illumination articles and confectionery]; Clay pigeon traps; Clay
pigeons [targets]; Climbers’ harness; Clubs (Golf—); Coin-operated billiard
tables; Confetti; Conjuring apparatus; Cosaques [toy fireworks]; Counters
;][discs] for games; Coverings for skis (Sole—); Creels [fishing equipment
;Cricket bags; Cue tips (Billiard—); Cues (Billiard—); Cups for dice; Darts
Decoys for hunting or fishing; Detonating caps [toys]; Dice; Dice (Cups
;for—); Discuses for sports; Divot repair tools [golf accessories]; Dolls
’Dolls’ beds; Dolls’ clothes; Dolls’ feeding bottles; Dolls’ houses; Dolls
rooms; Dominoes; Draughtboards; Draughts [games]; Dumb-bells; Edges of
skis; Elbow guards [sports articles]; Electronic targets; Exercise bicycles
(Rollers for stationary—); Exercise bicycles (Stationary—); Exercisers
[expanders]; Explosive bonbons [Christmas crackers]; Fairground ride
;apparatus; Feeding bottles (Dolls’—); Fencing gauntlets; Fencing masks
Fencing weapons; Fish hooks; Fishing tackle; Flippers for swimming; Floats
for bathing and swimming; Floats for fishing; Flying discs [toys]; Football
(Tables for indoor—); Game calls (Hunting —); Games; Games (Apparatus
]for—); Games (Balls for—); Games (Bats for—); Games (Counters [discs
for—); Games (Marbles for—); Gaming machines for gambling; Gauntlets
—(Fencing —); Gloves (Baseball—); Gloves (Boxing—); Gloves (Fencing
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); Gloves for games; Gloves (Golf—); Golf bags, with or without wheels;
Golf clubs; Golf gloves; Guns (Harpoon —) [sports articles]; Guns
(Paintball —) [sporting apparatus]; Gut for fishing; Gut for rackets;
Gymnastics (Appliances for—); Hang gliders; Harness (Climbers —);
Harness for sailboards; Harpoon guns [sports articles]; Hockey sticks;
Hooks (Fish —); Horseshoe games; Hunting game calls; Ice skates; Indoor
football (Tables for—); In-line roller skates; Jigsaw puzzles; Jokes
(Practical —) [novelties]; Kaleidoscopes; Kite reels; Kites; Knee guards
[sports articles]; Landing nets for anglers; Lines for fishing; Lures for
hunting or fishing; Lures (Scent —) for hunting or fishing; Mah-jong;
Marbles for games; Marionettes; Markers (Billiard—); Masks (Fencing—);
Masks (Theatrical—); Masks (Toy—); Masts for sailboards; Men's athletic
supporters [sports articles]; Mobiles [toys]; Model vehicles (Scale—); Nets
(Butterfly—); Nets for sports; Nets (Landing —)for anglers; Ninepins;
Novelties for parties, dances [party favors, favours]; Ornaments for
Christmas trees, except illumination articles and confectionery; Pachinkos;
Paddings (Protective—) [parts of sports suits]; Paintball guns [sports
apparatus]; Paintballs [ammunition for paintball guns] [sports apparatus];
Paper party hats; Paragliders; Parlor games; Parlour games; Percussion caps
[toys]; Physical exercises (Machines for-); Pinatas; Pistols (Caps for—)
[toys]; Pistols (Toy—); Pitch mark repair tools [golf accessories]; Play
balloons; Playing balls; Playing cards; Plush toys; Poles for pole vaulting;
Pools (Swimming —) [play articles]; Portable games with liquid crystal;
Practical jokes [novelties]; Protective paddings [parts of sports suits];
Punching bags; Puppets; Quoits; Rackets; Rackets (Guts for—); Rackets
(Strings for—); Radio-controlled toy vehicles; Rattles [playthings]; Reels
for fishing; Rehabilitation apparatus (Body-); Ring games; Rocking horses;
Rods for fishing; Roller skates; Rollers for stationary exercise bicycles;
Rooms (Dolls’—); Rosin used by athletes; Roulette wheels; Sailboards;
Sailboards (Harness for—); Sailboards (Masts for—); Scale model kits
[toys]; Scale model vehicles; Scent lures for hunting or fishing; Scooters
[toys]; Scrapers for skis; Scratch cards for playing lottery game; Screen
(Camouflage ) [sports articles]; Seal skins [coverings for skis]; Shin guards
[sports articles]; Shuttlecocks; Skateboards; Skates (Ice—); Skates (In-line
roller—); Skates (Roller—); Skating boots with skates attached; Ski
bindings; Skis; Skis and surfboards (Bags especially designed for-);
Surfboards (Bags especially designed for skis and-); Skis (Edges of—); Skis
(Sole coverings for—); Skis (Wax for—); Skittles; Skittles [games]; Sleighs
[sports articles]; Slides [playthings]; Sling shots [sports articles]; Slot
machines [gaming machines]; Snow for Christmas trees (Artificial -); Snow
globes; Snowboards; Snowshoes; Soap bubbles [toys]; Sole coverings for
skins; Spinning tops [toys]; Spring boards [sporting articles]; Starting blocks
for sports; Stationary exercise bicycles; Strings for rackets; Stuffed toys;
Supporters (Men’s athletic ) [sports articles]; Surf boards; Surf skis;
Surfboard leashes; Surfboards (Bags especially designed for skis and );
Swimming belts; Swimming jackets; Swimming kick boards; Swimming
pools [play articles]; Swimming webs [flippers]; Swings; Table tennis
(Tables for—); Tables for indoor football; Tables for table tennis; Tackle
(Fishing—); Targets; Targets (Electronic ); Teddy bears; Tennis ball
throwing apparatus; Tennis nets; Theatrical masks; Tips (Billiard cue—);
Tools (Divot repair—) [golf accessories]; Tops (Spinning —) [toys]; Toy
masks; Toy pistols; Toy vehicles; Toys; Toys for domestic pets;
Trampolines; Traps (Clay pigeon —); Twirling batons; Vehicles (Radiocontrolled toy—); Vehicles (Scale model—); Video game machines; Water
wings; Waterskis; Wax for skis; Weapons (Fencing—); Weight lifting belts
[sports articles].

 واقيات للركب (أدوات، طائرات ورقية، بكرات خيوط للطائرات الورقية،نواظير األشكال
 شراك لصيد الحيوانات او، صنارات لصيد السمك، شبكات إنزال لصيادي الصنارة،)رياضية
 كرات رخامية او،) المجهونغ (لعبة صينية، شراك (رائحة) لصيد الحيوانات او السمك،السمك
، اقنعة لعب، اقنعة مسرحية، اقنعة مبارزة، عدادات بلياردو، دمى متحركة،زجاجية للعب
،) هواتف نقالة (لعب،) دعائم رياضية للرجال (ادوات رياضية،صواري لاللواح الشراعية
 شبكات انزال لصيادي، شبكات لاللعاب الرياضية، شبكات صيد الفراش، مربكات صيغرة
 زينة لشجر عبد،) حلي للحفالت وللرقصات (هدايا للحفالت، لعبة القناني الخشبية،الصنارة
 حشوات حماية (اجزاء من،) باتشينكو (لعبة يابانية،الميالد ما عدا مواد اإلضاءة والحلويات
 كرات ملونة (ذخيرة لبنادق،) بنادق الكرات الملونة ( اجهزة رياضية،)المالبس الرياضية
، العاب منزلية، العاب منزلية، طائرات إنزالقية شراعية،)[الكرات الملونة ] اجهزة رياضية
 كبسوالت للمسدسات، علب مفاجأت مزخرفة، أجهزة للتمارين البدنية،)كبسوالت متفجرة (الل عب
، بالونات لعب،) ادوات إصالح عالمة الرمية (ملحقات للعبة الغولف، مسدسات اللعب،)(لعب
 برك، عصاة للعبة القفز بالزانة، العاب مصنوعة من المخمل،) ورق لعب (شدة،كرات لعب
،) لعب الخدع العملية (العاب مبتدعة، العاب محمو لة بالبلورات السائلة،)سباحة (ادوات للعب
، حلقات رمي، دمى متحركة، اكياس مالكمة،)حشوات حماية (أجزاء من المالبس الرياضية
، مركبات لعب يتن الحكم بها السلكيا، اوتار للمضارب، امعاء حيوانات للمضارب،مضارب
 احصنة، العاب حلقية، أجهزة تأهيل الجسم، بكرات لصيد السمك،)خشخيشات (ادوات لعب
 عجالت للدراجات الهوائية الثابتة، زالجات ذات عجالت، صنارات لصيد السمك،هزازة
 عجالت، راتج القلفونية يستخدم من قبل الرياضيين، غرف للدمى،الخاصة بالتمارين الرياضية
 نماذج مصغرة، صواري لاللواح الشرا عية، عدة لاللواح الشراعية، الواح شراعية،مسننة
 طعم برائحة مميزة للصيد او صيد، نماذج مصغرة لمركبات،)لشخصيات كرتونية (العاب
 بطاقات كشط اللعاب، كاشطات للزالجات،[ سكوترات (دراجات تدفع بالرجل)] العاب،السمك
 واقيات مقدم الساق،) جلود الفقمة (أغطية للزالجات،) ستائر تموية (ادوات رياضية،اليانصيب
، زالجات مستقيمة ذات عجالت، زالجات جليد، الواح تزلج، كرات الريشة،)(ادوات رياضية
 اكياس مصممة، زالجات، اربطة تزلج، احذية تزلج مرتبط بها زالجات،زالجات ذات عجالت
 شمع، اغطية نعال الزالجات، حواف للزالجات،خصيصا للزالجات والواح التزلج على الماء
،) عربات جليد (ادوات رياضية،) لعبة القناني الخشبية (العاب، لعبة القناني الخشبية،للزالجات
 ثلج،) آالت تعمل بقطع النقد (آالت قمار،) مقاليع (ادوات رياضية،)زالقات (ادوات لعب
 نفاخات فقاقيع، احذية الثلج، الواح التزلج على الثلج، كرات ثلج،إصطناعي لشجرة عيد الميالد
،) منصات وثب (ادوات رياضية،) لعبة الدوامة (لعب، أغطية نعال للوالجات،)صابون (لعب
 اوتار، دراجات هوائية ثابتة للتمارين الرياضية،)منصات إنطالق (لاللعاب الرياضية
،دعائم رياضية للرجال (أدوات رياضية) الواح ركوب األمواج، العاب محشوة،للمضارب
 اكياس مصممة خصيصا للزالجات، مقاود الواح ر كوب االمواج،زالجات ركوب االمواج
 برك سباحة، الواح سباحة عائمة، سترات للسباحة، احزمة للسباحة،والواح التزلج على الماء
 ساحات للعبة كرة القدم، طاوالت تنس، ارجوحات، وترات (زعانف)للسباحة،)(ادوات لعب
، دمى الدببة، اهداف تسديد إلكترونية، اهداف تسديد، عدة صيد السمك، طاوالت تنس،الداخلية
 عدد إصالح، رؤوس عصي البلياردو، اقنعة مسرحية، شبكات تنس،اجهزة رمي كرة التنس
، مسدسات لعب، أقنعة لعب،) لعبة الدوامة (لعب،)مالعب الغولف (ملحقات للعبة الغولف
 مصائد لالقراص الفخارية، منصة القفز، دمى للحيوانات االليفة المنزلية، دمى،مركبات لعب
 أجهزة، نماذج مصغرة لمركبات، مركبات لعب يتم التحكم فيها السلكيا، عصى دوارة،الطائرة
، أسلحة مبارزة بالسيف، شمع للزالجات، زالجات مائية،) الطوافات (العوامات،ألعاب فيديو
.]أحزمة رفع األثقال [أدوات رياضية

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give the owners the exclusive right to use
the word (FACTORY) if used separately from the
Mark.

_______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق: التنازل
 ) إذا وردت بمعزل عنFACTORY( باستعمال الكلمة
.العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

27/05/2021

اسم طالب التسجيل:

تي واي انك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 280تشيستنات أفنيو ،ويستمونت ،إلينوي
60559
شركة اليافي للملكية
11195عمان
177954

TY INC.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

280 CHESTNUT AVENUE,
WESTMONT, ILLINOIS
60559
P.O.Box17039- 11195 Amman

الفكرية ص.ب- 17039

الصنف

27/05/2021

Date of

28

28

Class

177954

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

TEENIE BEANIE BOOS
من اجل البضائع/الخدمات التالية

ألعاب مصنوعة من المخمل

Goods/Services

Plush toys
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تاريخ ايداع الطلب:

27/06/2021

اسم طالب التسجيل:

اس جي جي ليسكو ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

27/06/2021

Date of

SGG Lisco LLC
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

One Fruit of the Loom Drive,
ون فروت اوف ذي لوم درايف ،بولينغ
Bowling Green, Kentucky
غرين ،كنتاكي  ،42103الواليات المتحدة
42103 , USA
االمريكية
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب - 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
177753
28
28
177753

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مضارب البيسبول والكرة اللينة (سوفتبول) ،قفازات البيسبول
والكرة اللينة (سوفتبول) ،كرات البيسبول ،مرمى كرة السلة
ومجموعات مرمى كرة السلة ،منفاخ وإبر نفخ كرة السلة،
ادوات ارجاع كرة السلة ،كرات السلة ،قفازات الضرب
(إكسسوارات لأللعاب) ،واقيات الكوع (أدوات رياضية) ،كرات
القدم ،كرات الجو لف ،لبادات الركبة للرياضة ،شباك الرياضة
(كرة السلة) ،كرات الملعب ،أنظمة كرة السلة المحمولة ،حشوة
واقية (أجزاء من المالبس الرياضية) ،كرة القدم ،الكرات اللينة
(سوفتبول) ،كرات رياضية ،أطقم الكرة الطائرة ،كرات الكرة
الطائرة.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Baseball and softball bats; baseball and softball
gloves; baseballs; basketball goals and basketball
;goal sets; basketball pumps and needles
basketball returns; basketballs; batting gloves
(accessories for games); elbow guards (sport
;articles); footballs; golf balls; knee pads for sports
;nets for sports (basketball); playground balls
portable basketball systems; protective padding
(parts of sportswear); soccer balls; softballs; sports
balls; volleyball sets; volleyballs.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

09/11/2021

اسم طالب التسجيل:

شينزهين اي في بي اس تكنولوجي كو  .ال
تي دي .
الصين
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

shenzhen ivps technology co
.ltd

من اجل البضائع/الخدمات التالية

ألعاب؛ لعبة الروبوتا ت؛ ورق اللعب؛ كرات اللعب؛ أجهزة كمال
األجسام  /أجهزة إعادة تأهيل الجسم  /أجهزة تدريب الجسم؛
أدوات الرماية؛ آالت للتمارين البدنية؛ حمامات السباحة [أدوات
اللعب]؛ واقيات الركبة [أدوات رياضية]؛ عدة صيد السمك

Applicant Name:
Nationality

روم  »201سيفنتي سكسث بلدج ..ليانتانج
اندستريال زون تانجوي كوميونتي فنغهوانج
سب-ديستريكت جوانجمينج ديستريكت؛
شينر هين جوانجدونج  :518000الصين
المحامي خلف عبد الكريم السكارنه
 258 11814 -142025شارع الملك
عبدهللا الثاني عمان-االردن
الصنف
177983

09/11/2021

Date of

28

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Room 201, 76th bidg.,

Liantang - Industrial 2co723,
Tangwei Community,
Fenghuang Sub- district,
Guangming District, Shenzhen,
Guangdong 518000, China
142025- 11814 258king
abdallah ii street amman-jordan
28

Class

177983

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;games; toy robots; playing cards; playing balls
body-building apparatus / body rehabilitation
apparatus / body-training apparatus; archery
;implements; machines for physical exercises
swimming pools [play articles]; knee guards
[sports articles]; fishing tackle
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تاريخ ايداع الطلب:

03/02/2021

اسم طالب التسجيل:

دون فودز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 333سارجنت رود ،جاكسون ،ميتشيغان
 49201الواليات المتحدة األمريكية

03/02/2021

Date of

Dawn Foods, Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

3333 Sargent Road, Jackson,
Michigan 49201 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
177728
29
29
177728

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

DAWN
من اجل البضائع/الخدمات التالية

حشوات من الفاكهة للكعك والفطائر ،الطبقة العلوية للكعك
وبالتحديد طبقة الفاكهة وطبقة المكسرات وطبقة زبدة الفول
السوداني تزيين الكيك المثلجة وطبقة تزيين الكيك اللينة التي
اساسها منتجات األلبان المخفوقة ومن غير منتجات األلبان
المخفوقة وجميعها مخصصة للسلع المخبوزة وباستثناء الحليب
ومسحوق الحليب ،مستحضرات تزيين الطعام بطبقة المعة
شفافة تتكون أساسا من الفاكهة و/أو بكتين (مادة العطاء الطعام
سماكة أكبر) الفاكهة لالستخدام في الطهي والخبز ،زيت نباتي،
الزيوت المصلبة كونها زيوت مهدرجة لألغذية ،زيوت الطبخ،
مكونات اساسها من غير منتجات األلبان المخفوقة لصنع طبقة
تزيين الكيك المثلجة المخفوقة وجميعها مخصصة للسلع
المخبوزة ،خليط مفروم من الفاكهة المقطعة (تستخدم كحشوة
فطيرة أو معجنات).

Goods/Services

Fruit-based fillings for cakes and pies; toppings,
namely, fruit topping, nut topping, peanut butter
topping, whipped dairy and non-dairy based icings
and glazes, all for baked goods and excluding milk
and milk powder; food-glazing preparations
comprised primarily of fruit and/or fruit pectin for
use in cooking and baking; shortening; hardened
oils being hydrogenated oils for food; cooking
oils; non-dairy based ingredients for making
whipped icings, all for baked goods; and
mincemeat.
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تاريخ ايداع الطلب:

03/02/2021

اسم طالب التسجيل:

دون فودز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 3333سارجنت رود ،جاكسون ،ميتشيغان
 49201الواليات المتحدة األمريكية

03/02/2021

Date of

Dawn Foods, Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

3333 Sargent Road, Jackson,
Michigan 49201 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
177732
29
29
177732

من اجل البضائع/الخدمات التالية

حشوات من الفاكهة للكعك والفطائر ،الطبقة العلوية للكعك
وبالتحديد طبقة الفاكهة وطبقة المكسرات وطبقة زبدة الفول
السوداني تزيين الكيك المثلجة وطبقة تزيين الكيك اللينة التي
اساسها منتجات األلبان المخفوقة ومن غير منتجات األلبان
المخفوقة وجميعها مخصصة للسلع المخبوزة وباستثناء الحليب
ومسحوق الحليب ،مستحضرات تزيين الطعام بطبقة المعة
شفافة تتكون أساسا من الفاكهة و/أو بكتين (مادة العطاء الطعام
سماكة أكبر) الفاكهة لالستخدام في الطهي والخبز ،زيت نباتي،
الزيوت المصلبة كونها زيوت مهدرجة لألغذية ،زيوت الطبخ،
مكونات اساسها من غير منتجات األلبان المخفوقة لصنع طبقة
تزيين الكيك المثلجة المخفوقة وجميعها مخصصة للسلع
المخبوزة ،خليط مفروم من الفاكهة المقطعة (تستخدم كحشوة
فطيرة أو معجنات).

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Fruit-based fillings for cakes and pies; toppings,
namely, fruit topping, nut topping, peanut butter
topping, whipped dairy and non-dairy based icings
and glazes, all for baked goods and excluding milk
and milk powder; food-glazing preparations
comprised primarily of fruit and/or fruit pectin for
use in cooking and baking; shortening; hardened
oils being hydrogenated oils for food; cooking
oils; non-dairy based ingredients for making
whipped icings, all for baked goods; and
mincemeat.
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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
177994
29
29
177994

من اجل البضائع/الخدمات التالية

اللحوم؛ األس ماك 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 ُه الم للطعام؛ ال َمربيات؛ الفواكه
المط بوخة 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؛ منتجات األلبان
وبدائل األلبان.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءDE :
رقم االدعاء 302020252497.8 :
تاريخ االدعاء 30-12-2020 :
_______________________________________ا
شتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون
باأللوان األزرق والبني 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; Dairy products and dairy
substitutes.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : DE
Claim No : 302020252497.8
Claim Date : 2020-12-30
________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in blue and brown 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
177897
29
29
177897

من اجل البضائع/الخدمات التالية

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

_______________________________________ا
شتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون
باأللوان األبيض واألسود واألخضر وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

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

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

10/03/2021

اسم طالب التسجيل:

السيد بالل يحي كبريت
لبنان
فرد

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

10/03/2021

Date of

Mr. Bilal Yahia Kabrit
: Lebanon
INDIVIDUAL

Applicant Name:

Al Mathaf Street, Al Bohsali
شارع المتحف ،بناية البحصلي ،الطابق
Building, 1st Floor, Beirut,
األول ،بيروت ،لبنان
Lebanon
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب - 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
177736
29
29
177736

من اجل البضائع/الخدمات التالية

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

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Ajvar [preserved peppers]; Albumen for culinary purposes
;Albumin milk; Alginates for culinary purposes; Almonds, ground
Aloe vera prepared for human consumption; Anchovy; Animal
marrow for food; Apple puree; Bacon; Beans, preserved; Black
pudding; Blood sausage; Bone oil, edible; Bouillon; Bouillon
concentrates; Bouillon (Preparations for making —); Broth; Broth
;)—concentrates; Butter; Butter (Chocolate nut—); Butter (Cocoa
;Butter (Coconut—); Butter (Peanut—); Buttercream; Caviar
Charcuterie; Cheese; Chips (Fruit—); Chips (Potato—); Chocolate
nut butter; Clams [not live]; Cocoa butter; Coconut butter; Coconut,
;desiccated; Coconut fat; Coconut oil; Colza oil for food
;Concentrates (Bouillon—); Concentrates (Broth—); Corn oil
Cranberry sauce [compote]; Crayfish [not live]; Cream [dairy
;products]; Cream (Whipped—); Crisps (Potato—); Croquettes
’Crustaceans, not live; Crystallized fruits; Curd; Dates; Edible birds
;nests; Edible fats; Edible oils; Egg nog (Non-alcoholic—); Eggs
Eggs (Powdered—); Eggs (Snail—) for consumption; Fat
(Coconut—); Fat-containing mixtures for bread slices; Fatty
substances for the manufacture of edible Fats; Fermented vegetable
;foods [kimichi]; Ferments (Milk—) for for culinary purposes
;)— Fillets (Fish—); Fish fillets; Fish (Food products made from
;Fish meal for human consumption; Fish, not live; Fish, preserved
;]Fish (Salted—); Fish spawn (processed—); Fish, tinned [canned
Flakes (Potato—); Flaxseed oil for culinary purposes; Foods
prepared from fish; Frosted fruits; Frozen fruits; Fruit chips; Fruit
jellies; Fruit peel; Fruit, preserved; Fruit preserved in alcohol; Fruit
pulp; Fruit salads; Fruit, stewed; Fruit-based snack food; Fruits
;](Crystallized —); Fruits (Frosted—); Fruits, tinned [canned
Game, not live; Garlic (Preserved—); Gelatine; Gherkins; Ginger
;jam; Ham; Herrings; Hummus [chickpea paste]; Isinglass for food
Jams; Jellies for food; Juices (Vegetable —) for cooking; Kefir
[milk beverage]; Kephir [milk beverage]; Koumiss [kumiss] [milk
beverage]; Kumys [kumyss] [milk beverage]; Lard for food; Laver
;(Toasted—); Lecithin for culinary purposes; Lentils, preserved
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Linseed oil for culinary purposes; Liver; Liver pate; Lobsters, not
live; Lobsters (Spiny—), not live; Low-fat potato chips; Maize oil;
Margarine; Marmalade; Marrow (Animal —) for food; Meat; Meat
extracts; Meat jellies; Meat, preserved; Meat, tinned [canned];
Meats (Salted—); Milk; Milk (Albumin —); Milk beverages [milk
predominating]; Milk products; Milk shakes; Mousses (Fish—);
Mousses (Vegetable—); Mushrooms, preserved; Mussels, not live;
Nuts, prepared; Olive oil for food; Olives, preserved; Onions,
preserved; Oysters, not live; Palm kernel oil for food; Palm oil for
food; Pastes (Liver—); Pate (Liver—); Peanut butter; Peanuts,
processed; Peas, preserved; pectin for culinary purposes; Peel
(Fruit—); Piccalilli; Pickles; Pollen prepared as foodstuff; Pork;
Potato chips; Potato crisps; Potato flakes; Potato fritters; Poultry,
not live; Powdered eggs; Prawns, not live; Protein milk; Pudding
(Black—) [blood sausage]; Pulp (Fruit—); Raisins; Rape oil for
food; Rennet; Salads (Fruit—); Salads (Vegetable—); Salmon;
Salted fish; Salted meats; Sardines; Sauerkraut; Sausages; Sausages
in batter; Sea-cucumbers, not live; Seeds (Processed—); Seeds
(Processed sunflower—); Sesame oil; Shellfish, not live; Shrimps,
not live; Silkworm chrysalis, for human consumption; Snack food
(Fruit-based —); Snail eggs for consumption; Soup (Preparations
for making —); Soup preparations (Vegetable—); Soups; Soya
beans, preserved, for food; Soya milk [milk substitute]; Spiny
lobsters, not live; Suet for food; Sunflower oil for food; Tahini
[sesame seed paste]; Toasted Laver; Tofu; Tomato juice for
cooking; Tomato puree; Tripe; Truffles, preserved; Tuna fish;
Vegetable juices for cooking; Vegetable salads; Vegetable soup
preparations; Vegetables, cooked; Vegetables, dried; Vegetables,
preserved; Vegetables, tinned [canned]; Weed extracts for food;
Whey; Whipped cream; White of eggs; Yoghurt; Yogurt; Yolk of
eggs.

_Disclaimer : The registration of this trademark does not give the
owners the exclusive right to use the word (FACTORY) if used
separately from the Mark.

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

_______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة: ا لتنازل
. ) إذا وردت بمعزل عن العالمةFACTORY(
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تاريخ ايداع الطلب:

27/05/2021

اسم طالب التسجيل:

جيه بي اس اس/ايه
برازيل
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

JBS S/A
: Brazil

Foreign Company

أفينيدا مارجينال ديريتا دو تيتي- 500 ،
ساو باولو  -ساو باولو  -البرازيل
أبو غزالة للملكية الفكرية
ص.ب  921100عمان  11192االردن
- Amman

177786

27/05/2021

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

اللحوم ،اللحوم المجمدة ،اللحوم الم قطعة ،اللحوم المعلبة ،دهون
حيوانية للطعام.

Date of

Avenida Marginal Direita do
Tiete, 500 - Sao Paulo - Sao
Paulo - Brazil
Abu- Ghazaleh & Co. AmmanP.O.Box 921100 Amman
11192 , Jordan
Class
177786
29
29

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Meat; meat, frozen; sliced meat; packaged meats
animal fats for food.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

09/09/2021

Applicant Name:

Advanced Business Concerpts
ABC Holding Limited
: United Arab Emirates
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

09/09/2021

:تاريخ ايداع الطلب

ادفانسيد كونسيبتس اي بي سي هولدينج
ليمتد
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

_ Office 402, AlRostmany A
 ؛ برج الرستماني ايه؛ شارع4 ١" مكتب
Tower . AlSheikh Zayed Road,
 دبي االمارات58١5 الشيخ زايد ء ص ب
P O Box . . 3168, Dubai, UAE
ADNAN AHMED
عدنان احمد للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
 عمان11171 -711165ب.ص
PROPERTY P.O.Box71116511171 Amman
Class
الصنف
177703
29
29
177703

Goods/Services

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

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

اللحوم واألسماك والدواجن والطرائد ؛ مستخلصات اللحوم
الفواكه والخضروات المحفوظة والمجمدة والمجففة والمطبوخة
 كومبوت المربي ؛ بيض؛ الحليب ومنتجات األلبان؛، ؛ الهالم
زيوت ودهون غذائية

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

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
)اذا ما وردت بمعزل عن العالمةamerican( بستعمال
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

19/09/2021

Applicant Name:

the saudi jordanian industrial
development co.CLL
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

19/09/2021

:تاريخ ايداع الطلب

شركة السعودية االردنية للتنمية الصناعية
م.م.ذ
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

القسطل بجانب بوابة الشحن الشرقي الجوية

al-qastal, beside east cargo gate
17514- 11195 amman
177892

Class

29

Goods/Services

Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, frozen, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk,
cheese, butter, yogurt and other milk products; oils
and fats for food.

29

الصنف

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

 عمان11195 - 17514

عنوان التبليغ

177892

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

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

تاريخ ايداع الطلب:

19/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة السعودية االردنية للتنمية الصناعية

the saudi jordaniaN industrial
development
: Jordan
Limited Liability Company

القسطل بجانب بوابة الشحن الشرقي

al-qastal baside east cargo gate

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ

 11195 - 17514عمان

رقم العالمة التجارية

177891

19/09/2021

Date of
Applicant Name:

17514- 11195 amman
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

منتجات الحليب على شكل عجينه لصنع االيس الكريم ,منتجات
االلبان على شكل مسحوق لصنع االيس كريم,حلويات االلبان
بخالف االيس الكريم او الزبادي المجمد
مستحضر قائم على الكريمه لصنع االيس كريم

29

29

Class

177891

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

milk products from for making ice cream,milk
products on powder from for making ice
cream,dairy desserts, other than ice cream or
cream-based preparation for frozen yogurt
making ice cream
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

21/10/2021

Applicant Name:

Saadi Suleiman Muhammad
Abu Odeh
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

21/10/2021

:تاريخ ايداع الطلب

سعدي سليمان محمد ابو عودة

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
عمان االردن

amman -jordan

 عمان االردن11192 -226

226- 11192 amman -jordan
177949

Class

29

Goods/Services

preserved legumes, broth concentrates, butter,
cheese, corn oil, dates, preserved fruits, canned
fruits, chickpeas (chickpeas paste) jams, preserved
lentils, , milk, edible olive oil, preserved olives,
preserved peas, pickles, potato chips Raisins,
cooked, dried, preserved and canned vegetables

29

الصنف

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

عنوان التبليغ

177949

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

بقول محفوظة مركزات المرق زبده جبنه زيت الذرة تمورء
فواكه محفوظةء فواكه معلبه حممص معجونة الحمص مربيات
 حليب زيت زيتون للطعام؛ زيتون محفوظ٠ عدس محفوظ
 مخلالت رقائق بطاطا زبيب خضروات.بازالء محفوظة
ْ .مطبوخه ومجففه ومحفوظة ومعلبة
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:تاريخ ايداع الطلب

Saadi Suleiman Muhammad
Abu Odeh
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

سعدي سليمان محمد ابو عودة

:اسم طالب التسجيل

226- 11192 amman -jordan

 عمان االردن11192 -226

21/10/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

21/10/2021

Date of

االردن
مؤسسة فردية

 عمان االردن11192 -226

226- 11192 amman -jordan
177953

Class

29

Goods/Services

preserved legumes, broth concentrates, butter,
cheese, corn oil, dates, preserved fruits, canned
fruits, chickpeas (chickpeas paste) jams, preserved
lentils, vegetable, milk, edible olive oil, preserved
olives, preserved peas, pickles, potato chips
Raisins, cooked, dried, preserved and canned
vegetables

29

الصنف

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

عنوان التبليغ

177953

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

بقول محفوظة مركزات المرق زبده جبنه زيت الذرة تمورء
فواكه محفوظة فواكه معلبه حممص معجونة الحمص مربيات
عدس محفوظ سمن حليب زيت زيتون للطعام زيتون محفوظء
 مخلالت رقائق بطاطا زبيب خضروات.بازالء محفوظة
.مطبوخه ومجففه ومحفوظة ومعلبة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

03/11/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة قدر البادية لاللبان واالستثمارات
الزراعية

جنسية الطالب :

االردن
ذ.م.م

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

03/11/2021

Date of

Qadr Badia Dairy and
Agricultural investments
company
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

عمان  -الشميساني

amman - al shmesani

 11953 - 1408المدينة/الشارع عمان/ام
اذينة/عمارة 43
177910

من اجل البضائع/الخدمات التالية

االلبان الجميد السمن الزبدة االجبان

الصنف

1408- 11953 city/street
amman/um othina/buil43
29

29

Class

177910

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

diary , jameed ,ghee , butter , cheeses
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

14/11/2021

Applicant Name:

Tokyo for fresh food
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

14/11/2021

:تاريخ ايداع الطلب

شركة طوكيو للماكوالت الطازجة
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

عمان الدوار الخامس ش سعد ابن ابي
28 وقاص عمارة رقم

amman - fifth circle - saad bin
abi waqas st building no 28
340680- 1113 amman
177920

Class

29

Goods/Services

Charcuterie/ fish not live / fish preserved/ fish
(salted)/ flakes potato/ lobsters, not live / mussels,
not live / lobsters — spiny, not live/ oysters, not
live / shrimps not live

29

الصنف

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

 عمان1113 -340680

عنوان التبليغ

177920

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

/ سمك مملح/ سمك محفوظ/ سمك غير حي/لحوم مطبوخه
/  بلح بحري غير حي/رقائق بطاطا سرطان بحري غير حي
 جمبري غير حي/ محار غير حي/جراد بحري غير حي
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

28/03/2022

اسم طالب التسجيل:

الشهم الدولية لتجارة وتوزيع المواد الغذائية

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

االردن
ذ.م.م
 11121 -211463االردن  -الكرك

رقم العالمة التجارية

177885

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

لحوم واسماك ودواجن ولحوم صيد وخالصات لحوم وفواكه
وخضروات محفوظة ومجمدة ومجففة ومطبوخة وهالم
ومربيات وفواكة مطبوخة بالسكر وبيض وحليب ومنتجات البان
وزيوت ودهون صالحه لآلكل

al shahem international trade
& distribution food stuffs
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

211463- 11121 jordan - karak

 11121 -211463االردن  -الكرك

عنوان التبليغ

28/03/2022

Date of

211463- 11121 jordan - karak
29

29

Class

177885

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

meat.fish, poultry and game, meat
extracts,preseved, frozen ,dried and cooked fruts,
and vegetables, jellies, jams, compotes,eggs, milk
and milk products, edible oils and fats
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

11/04/2022

Applicant Name:

BESPINA GENERAL
TRADING CO. LTD.
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

م.م.شركة بسبينا للتجاره العامه ذ

:اسم طالب التسجيل

 االردن، عمان1118 -7461
 االردن، عمان1118 -7461

7461- 1118 AMMAN,
JORDAN
Class

:تاريخ ايداع الطلب

االردن
م.م.ذ

7461- 1118 AMMAN,
JORDAN

177731

11/04/2022

29

Goods/Services

29

الصنف

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

عنوان التبليغ

177731

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

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.

لحوم وأسماك ودواجن ولحوم الصيد؛ ُخالصات لحوم؛ فواكه
ومجففة ومطبوخة؛ هالم
ُ وخضراوات محفوظة ومجمدة
بالسكر؛ بيض وحليب ومنتجات. ومربيات وفواكة مطبوخة
ألبان؛ زيوت ودهون صالحة لألكل

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

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة تم استنادا الحكام: شتراطات خاصة
) من قانون العالمات التجارية2( )فقرة21(المادة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

08/09/2020

Applicant Name:

Kerla for General Trading
Company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

08/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

كيرال للتجارة العامة

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

The intersection of Amman
تقاطع شارع عمان التنموي مع شارع
Development Street with Azraq
- مقابل ترخيص سحاب,األزرق الدولي
االردن
International Street, opposite
Sahab license - Jordan
Nader Jamil Qumsieh (NJQ &
11814 -142025ب.نادر جميل قمصية ص
ASSOCIATES) P.O.Box142025 عمان، شارع الملك عبدهللا الثاني258
11814 258 King Abdullah II
Street, Amman
Class
الصنف
177909
30
30
177909

Goods/Services

Coffee and coffee substitutes, tea, sugar, rice,
flour, preparations made from cereals; bread,
biscuits and cakes, honey, treacle, salt, pepper,
vinegar, spices, flavorings other than essential oils,
sauces, dressings for salad, ketchup, mayonnaise

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 دقيق ومستحضرات، ارز،  سكر، شاي،قهوة ومواد تحل محلها
،عسل، فطائر، كعك، بسكويت، خبز،مصنوعة من الحبوب
 منكهات بانواعها ماعدا،  بهارات، خل، فلفل، ملح،دبس
 كتشاب،  توابل السلطة، ) الصلصات (التوابل،الزيوت العطرية
 مايونيز،
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تاريخ ايداع الطلب:

23/12/2020

اسم طالب التسجيل:

فايز عبد المنعم فايز ابراهيم

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

االردن
مؤسسة فردية
 11192 -921412عمان

177787

من اجل البضائع/الخدمات التالية

القهوة ,القهوة غير المحمصة

fayez abdulmenaem fayez
ibrahim
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

921412- 11192 amman

 11192 -921412عمان

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

23/12/2020

Date of

921412- 11192 amman
الصنف

30

30

Class

177787

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

coffee, unroasted coffee
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تاريخ ايداع الطلب:

27/01/2021

اسم طالب التسجيل:

بي اف واي براندز ،ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 79انداستريال باليس ،ميدلتاون ،ان واي،
 ،10940الواليات المتحدة االميركية

27/01/2021

Date of

BFY BRANDS, LLC
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

79 Industrial Place,
Middletown, NY,10940, 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
177898
30
30
177898

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

POPCORNERS
من اجل البضائع/الخدمات التالية

وجبات خفيفة التي اساسها الذرة

Goods/Services

Corn-based Snacks
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تاريخ ايداع الطلب:

03/02/2021

اسم طالب التسجيل:

دون فودز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 3333سارجنت رود ،جاكسون ،ميتشيغان
 49201الواليات المتحدة األمريكية

03/02/2021

Date of

Dawn Foods, Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

3333 Sargent Road, Jackson,
Michigan 49201 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
177729
30
30
177729

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

DAWN
من اجل البضائع/الخدمات التالية

خلطات وسلع المخبوزات وب التحديد خلطات الكعك الدائري
(دونات) ومسحوق خلطاته الجافة ،خلطات عصي الكعك
(دونات) ومسحوق خلطاته الجافة ،خلطات الكعك الدائري
الفرنسي (دونات) ومسحوق خلطاته الجافة ،خلطات الخبز
ومسحوق خلطاته الجافة ،خلطات الكيك ومسحوق خلطاته
الجافة ،خلطات الحلويات الملفوفة وم سحوق خلطاته الجافة،
خلطات لفائف العشاء ومسحوق خلطاته الجافة ،خلطات البيتزا
ومسحوق خلطاتها الجافة ،خلطات الكعك المسطح والمدور
(مافن) ومسحوق خلطاته الجافة ،سكر الكعك الدائري (دونات)،
منتجات المخبوزات مجمدة أو طازجة وبالتحديد المعجنات
والكرواسون والكعك الدائر ي (دونات) وكعك البراونيز وكعك
العجين وخبز البيغل (خبز دائري) والخبز وكعك المهلبية وكعك
الكريمة والكعك المسطح والمدور (مافن) والعجين الحلو
والبسكويت المحلى (كوكيز) واللفائف وعجين البيتزا والمعجنات
المعقودة (بريتزيل) وقشرة الفطيرة والبسكويت والمقرمشات
وطبقة التثليج وحشوات وطبقات علوية وكريمة اساسها السكر
لسلع المخبوزات ومثبتات اساسها النشا لسلع المخبوزات ،خليط
خالي األلبان لصنع حشوات للمخبوزات ،كريمة بافاري (قشدة
ولبن وصفار بيض يعقد بالجالتين) ،كريمة الفانيليا وحشوات
كريمة هوالند البيضاء (كريمة مكونة من السكر والفانيليا وسمن
الخضار) لالستخدام في الكعك والفطائر باستثناء الحليب
ومسحوق الحليب.

Goods/Services

Bakery mixes and goods, namely, cake donut
mixes and Powder Preparations; cake donut stick
mixes and Powder Preparations; french donut
mixes and Powder Preparations; bread mixes and
Powder Preparations; cake mixes and Powder
Preparations; sweet roll mixes and Powder
Preparations; dinner roll mixes and Powder
Preparations; pizza mixes and Powder
Preparations; muffin mixes and Powder
Preparations; donut sugar; bakery goods, frozen or
fresh, namely, pastry, croissants, donuts, brownies,
dough cakes, bagels, breads, pudding cakes, creme
cakes, muffins, sweet dough, cookies, rolls, pizza
dough, pretzels, pie crust, biscuits, crackers, and
icings, sugar-based fillings, topping and cremes
for bakery goods and starch-based stabilizers for
bakery goods; non-dairy based mix for making
fillings for baked goods; bavarian cream; vanilla
cream and white holland cream fillings for use in
cakes and pies, excluding milk and milk powder.

183

تاريخ ايداع الطلب:

03/02/2021

اسم طالب التسجيل:

دون فودز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 3333سارجنت رود ،جاكسون ،ميتشيغان
 49201الواليات المتحدة األمريكية

03/02/2021

Date of

Dawn Foods, Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

3333 Sargent Road, Jackson,
Michigan 49201 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
177733
30
30
177733

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خلطات وسلع المخبوزات وبالتحديد الكعك الدائري (دونات)،
خلطات الكعك الدائري (دونات) ومسحوق خلطاته الجافة،
خلطات عصي الكعك (دونات) ومسحوق خلطاته الجافة،
خلطات الكعك الدائري الفرنسي (دونات) ومسحوق خلطاته
الجافة ،خلطات الكعك الدائري (دونات) اساسه الخميرة
ومسحوق خلطاته الجافة ،خلطات الخبز ومسحوق خلطاته
الجافة ،خلطات الكيك ومسحوق خلطاته الجافة ،خلطات
الحلويات الملفوفة ومسحوق خلطاته الجافة ،خلطات لفائف
العشاء ومسحوق خلطاته الجافة ،خلطات البيتزا ومسحوق
خلطاته الجافة ،خلطات الكعك المسطح والمدور (مافن)
ومسحوق خلطاته ا لجافة ،منتجات المخبوزات مجمدة أو طازجة
وبالتحديد المعجنات ،الكرواسون ،والكعك الدائري (دونات)،
كعك البراونيز وكعك العجين ،وخبز البيغل (خبز دائري)،
الخبز ،كعك المهلبية ،كعك الكريمة ،الكعك المسطح والمدور
(مافن) ،العجين الحلو ،البسكويت المحلى (كوكيز) ،اللفائف،
عجين البيتزا ،المعجنات المعقودة (بريتزيل) ،قشرة الفطيرة،
البسكويت ،المقرمشات ،سكر الكعك الدائري (دونات) ،طبقة
التثليج ،حشوات وطبقات علوية وكريمة اساسها السكر لسلع
المخبوزات ،مثبتات اساسها النشا لسلع المخبوزات ،خليط خالي
األلبان لصنع حشوات للمخبوزات ،كريمة بافاري (قشدة ولبن
وصفار بيض يعقد بالجالتين) ،كريمة الفانيليا وحشوات كريمة
هوالند البيضاء (كريمة مكونة من السكر والفانيليا وسمن
الخضار) لالستخدام في الكعك والفطائر باستثناء الحليب
ومسحوق الحليب.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Bakery mixes and goods, namely donuts; cake
donut mixes and Powder Preparations; cake donut
stick mixes and Powder Preparations; french donut
mixes and Powder Preparations; yeast raised donut
mixes and Powder Preparations; bread mixes and
Powder Preparations; cake mixes and Powder
Preparations; sweet roll bases, mixes and
concentrates; dinner roll mixes and Powder
Preparations; pizza mixes and Powder
Preparations; muffin mixes and Powder
Preparations; bakery goods, frozen or fresh,
namely pastry; croissants; donuts; brownies,
dough cakes; bagels; breads; pudding cakes; creme
cakes; muffins; sweet dough; cookies; rolls; pizza
dough; pretzels; pie crust; biscuits; crackers; donut
sugar; icings; sugar-based fillings, toppings and
cremes for bakery goods; and starch-based
stabilizers for bakery goods; non-dairy based mix
for making fillings for baked goods; bavarian
cream; vanilla cream and white holland cream
fillings for use in cakes and pies, excluding milk
and milk powder.
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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
177904
30
30
177904

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الكاكاو؛ السكر؛ األرز؛ التابيوكا؛ الساغو؛ الدقيق؛ حبوب اإلفطار،
البسكويت من الحبوب ،ألواح الحبوب ،ألواح منح الطاقة التي أساسها
الحبوب ،األغذية الخفيفة التي أساسها الحبوب؛ الخبز؛ المعجنات؛
حلويات الشوكوال التي تتضمن حلوى اللوز؛ الوجبات الخفيفة التي
تحتوي بشكل أساسي على الحلويات؛ الشوكوالتة للحلويات والخبز؛
الحلوى غير الطبية على شكل هالم؛ حلوى الشوكوالتة؛ حلوى
الطحين؛ الحلوى الجاهزة (حلويات)؛ الحلويات المغطاة بالشوكوالتة؛
الحلويات المغطاة بالسكر؛ الكمأ (حلوى)؛ المثلجات القابلة لألكل؛
العسل؛ قطر السكر؛ الخميرة؛ مسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل؛
صلصات [توابل]؛ البهارات؛ الثلج للمرطبات المنعشة؛ البسكويت؛
البسكوت فاتح الشهية؛ الويفر الملفوف (بسكويت)؛ الكعك؛
الشوكوالتة؛ منتجات أساسها الشكوالتة؛ ألواح من الحلوى؛
الشوكوالتة؛ حلوى البنبون المصنوعة من السكر؛ حلويات سكرية؛
حلوى اللوز والسكر؛ منتجات الطعام المشكلة المصنوعة من القمح؛
منتجات الطعام المشكلة المصنوعة من األرز؛ منتجات الطعام المشكلة
المصنوعة من الذرة؛ البوشار؛ كعكة الوفل؛ القهوة؛ الشاي؛ القهوة
االصطناعية
_______________________________________االدعا
ء بحق االولوية :بلد االدعاءDE :
رقم االدعاء 302020252504.4 :
تاريخ االدعاء 30-12-2020 :
_______________________________________اشترا
طات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق
والبني وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Cocoa; Sugar; Rice; Tapioca; Sago; Flour; breakfast
cereals; cereal biscuits; cereal bars; cereal-based energy
bars; cereal-based snacks; Bread; Pastries; Chocolate
confectionery containing pralines; Snack foods
consisting principally of confectionery; Chocolate for
confectionery and bread; Non-medicated confectionery
;in jelly form; Chocolate candies; Flour confectionery
Prepared desserts [confectionery]; Confectionery items
;coated with chocolate; Candy coated confections
Truffles [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; Sweetmeats
[candy]; Marzipan; Extruded food products made of
wheat; Extruded food products made of rice; Extruded
;food products made of maize; Popcorn; Waffles
Coffee; Tea; Artificial coffee
________________________________________Priori
ty claim: Claim Country : DE
Claim No : 302020252504.4
Claim Date : 2020-12-30
________________________________________
Special condition : The registration of this trademark
should be in blue and brown colors according to the
print filed with the application.
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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
177933
30
30
177933

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الكاكاو؛ السكر؛ األرز؛ التابيوكا؛ الساغو؛ الدقيق؛ حبوب اإلفطار،
البسكويت من الحبوب ،ألواح الحبوب ،ألواح منح الطاقة التي أساسها
الحبوب ،األغذية الخفيفة التي أساسها الحبوب؛ الخبز؛ المعجنات؛
حلويات الشوكوال التي تتضمن حلوى اللوز؛ الوجبات الخفيفة التي
تحتوي بشكل أساسي على الحلويات؛ الشوكوالتة للحلويات والخبز؛
الحلوى غير الطبية على شكل هالم؛ حلوى الشوكوالتة؛ حلوى
الطحين؛ الحلوى الجاهزة (حلويات)؛ الحلويات المغطاة بالشوكوالتة؛
الحلويات المغطاة بالسكر؛ الكمأ (حلوى)؛ المثلجات القابلة لألكل؛
العسل؛ قطر السكر؛ الخميرة؛ مسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل؛
صلصات [توابل]؛ البهارات؛ الثلج للمرطبات المنعشة؛ البسكويت؛
البسكوت فاتح الشهية؛ الويفر الملفوف (بسكويت)؛ الكعك؛
الشوكولتةا؛ منتجات اساسها الشوكالتة؛ ألواح من الحلوى؛
الشوكوالتة؛ حلوى البنبون المصنوعة من السكر؛ حلويات سكرية؛
حلوى اللوز والسكر؛ منتجات الطعام المشكلة المصنوعة من القمح؛
منتجات الطعام المشكلة المصنوعة من األرز؛ منتجات الطعام المشكلة
المصنوعة من الذرة؛ البوشار؛ كعكة الوفل؛ القهوة؛ الشاي؛ القهوة
االصطناعية
_______________________________________االدعا
ء بحق االولوية :بلد االدعاءDE :
رقم االدعاء 302020252497.8 :
تاريخ االدعاء 30-12-2020 :
_______________________________________اشترا
طات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق
والبني وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Cocoa; Sugar; Rice; Tapioca; Sago; Flour; breakfast
cereals; cereal biscuits; cereal bars; cereal-based energy
bars; cereal-based snacks; Bread; Pastries; Chocolate
confectionery containing pralines; Snack foods
consisting principally of confectionery; Chocolate for
confectionery and bread; Non-medicated confectionery
;in jelly form; Chocolate candies; Flour confectionery
Prepared desserts [confectionery]; Confectionery items
;coated with chocolate; Candy coated confections
Truffles [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; Sweetmeats
[candy]; Marzipan; Extruded food products made of
wheat; Extruded food products made of rice; Extruded
;food products made of maize; Popcorn; Waffles
Coffee; Tea; Artificial coffee
________________________________________Priori
ty claim: Claim Country : DE
Claim No : 302020252497.8
Claim Date : 2020-12-30
________________________________________
Special condition : The registration of this trademark
should be in blue and brown colors according to the
print filed with the application.

186

تاريخ ايداع الطلب:

10/03/2021

اسم طالب التسجيل:

باسكا اس.ار.ال.
ايطاليا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فيا فيرانتي إمباراتو إن- 80146 ،501.
نابولي ،ايطاليا

10/03/2021

Applicant Name:

Paska S.r.l.
: Italy

Foreign Company
Via Ferrante Imparato n.501,
80146 – Napoli, 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
177727
30
30
177727

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Date of

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

القهوة ونكهات القهوة ومشروبات القهوة مع الحليب
والمشروبات التي تحتوي على القهوة والقهوة المحمصة وحبوب
البن والبن المطحون والقهوة المطحونة والمضغوطة في
كبسوالت أو اكياس (علب صغيرة) آلالت القهوة األوتوماتيكية
وخلطات القهوة والقهوة الفورية والقهوة منزوعة الكافيين
وخالصة القهوة ومشروبات مصنوعة من القهوة وقهوة إسبرسو
[مشروبات أساسها القهوة].

Coffee, coffee flavourings/coffee flavoring, coffee
beverages with milk, coffee-based beverages,
roasted coffee, coffee beans, ground coffee,
ground and pressed coffee in capsules or pods for
automatic coffee machines, coffee blends, instant
coffee, decaffeinated coffee, coffee extract,
beverages made of coffee, coffee espresso [coffee
based-beverages].

_______________________________________ا
شتراطات خاصة :مع ال مطالبة بااللوان االسود واالحمر
واالخضر واالبيض.

________________________________________
Special condition : Claiming black, red, green and
white colors.

187

Date of

28/03/2021

Applicant Name:

Leithart AG Schweiz
: Switzerland
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Weissbadstrasse 14, 9050
Appenzell, Switzerland

28/03/2021

:تاريخ ايداع الطلب

ليثارت إيه جي سشويز
سويسرا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، ابينزيل9050 ،14 ويسبادستراسيه
سويسرا

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100 ب.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
177740
30
30
177740

Goods/Services

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Cereal snacks; wheat snacks; corn snacks; savoury
biscuits; saltine crackers and salty crackers; salty
biscuits; pretzel snacks; salted sticks; bread sticks;
salted pretzels.

 وجبات، وجبات خفيفة من القمح،وجبات خفيفة من الحبوب
 المقرمشات المملحة، بسكويت متبل ومالح،خفيفة من الذرة
 وجبات خفيفة من الكعك، بسكويت مالح،والمقرمشات المالحة
، خبز على شكل عصي، كعك على شكل عصي مملح،المملح
.الكعك المملح

________________________________________
Special condition : Claiming red, dark red, orange
& its' shades, yellow & its' shades, grey and white
colors
________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give the owners the exclusive right to use
the words (since 1935) as a one set unit (sticks) if
used separately from the mark.

_______________________________________ا
مع المطالبة باأللوان األحمر واألحمر الغامق: شتراطات خاصة
.والبرتقالي ودرجاته واألصفر ودرجاته والرمادي واألبيض
_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
) sticks( ) كوحدة واحدة وsince 1935( باستعمال الكلمات
.وإذا وردت بمعزل عن العالمة

188

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

13/04/2021

Applicant Name:

UNIT ENERGY Ltd.
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

: Amman – Al-Swefieh
Advocate Mamoun Khalil Al
Saifi P.O.Box852650- 11185
Amman / Swaifiya
Class
178016
30

Goods/Services

sweetmeats candy , pasta, coffee flavourings, fruit
coulis sauces , pies, dressings for salad, bread,
cocoa-based beverages, meat gravies, palm sugar,
ribbon vermicelli, ice cream, rice, groats for
human food, marinades, gingerbread, flour*,
tomato sauce, vinegar, honey, oatmeal, molasses
for food, spices, aromatic preparations for food,
seasonings, chewing gum*, corn flakes,
lyophilized dishes with main ingredient being
pasta, sugar confectionery, sauces condiments ,
chocolate-coated nuts, cocoa, pancakes, sauces
condiments , petit-beurre biscuits, tortillas,
condiments, iced tea, peppers seasonings , oatbased food, unleavened bread, semolina, tea*,
rusks, bread rolls, wheat flour, coffee, cakes, petits
fours cakes , biscuits, pizzas, cookies,
confectionery, potato flour*, chocolate-based
beverages, ferments for pastes, noodles, chocolate,
ketchup sauce , pastries, cake powder, cooking
salt, starch for food, lyophilized dishes with main
ingredient being rice, vegetal preparations for use
as coffee substitutes, popcorn, halvah, sugar*,
natural sweeteners, cereal preparations, malt
biscuits

13/04/2021

:تاريخ ايداع الطلب

الوحده للطاقة
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

 الصويفية- عمان
/  عمان11185 -852650ب.ا ص
الصويفية
30

الصنف

178016

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 صلصة فواكه, نكهات القهوة, المعكرونة,حلويات سكرية
 المشروبات التي, الخبز, توابل السلطة, الفطائر, صلصات
 شعيرية, سكر النخيل, صلصات مرق اللحم,أساسها الكاكاو
 خبز, المخلالت, برغل للطعام البشري, األرز, البوظة,رقيقة
, دقيق الشوفان, العسل, الخل, صل صة البندورة,* الدقيق,زنجبيل
, التوابل, المستحضرات العطرية للطعام, البهارات,دبس للطعام
 الوجبات المجففة بالتبريد التي يكون المكون, رقائق ذرة,*علكة
,  صلصات توابل, حلويات السكر,الرئيسي فيها الباستا
,) فطائر محالة (بانكيك, الكاكاو,المكسرات المغطاة بالشوكوال
 خبز التورتيال, بسكويت الزبدة بيتي بور, صلصات توابل
 الطعام الذي,  فلفل توابل, الشاي المثلج, التوابل,المكسيكي
, البقسماط,* الشاي, السميد, خبز بدون خميرة,أساسه الشوفان
,  بتي فور كعك, الكعك, القهوة, طحين القمح,لفائف الخبز
,* دقيق البطاطس, الحلويات, الكعك المحلى, البيتزا,البسكويت
 معكرونة, خمائر للعجين,المشروبات التي أساسها الشوكوالته
, مسحوق الكعك, المعجنات,  كتشاب صلصة, الشوكوال,النودلز
 الوجبات المجففة بالتبريد التي يكون, نشا الطعام,ملح الطعام
 مستحضرات نباتية تستخدم كبدائل,المكون الرئيسي فيها األرز
, محليات طبيعية,* السكر, حالوة طحينية, البوشار,للقهوة
 بسكويت الشعير,مستحضرات الحبوب
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

02/06/2021

اسم طالب التسجيل:

فييرا دي كاسترو برودوتوس اليمينتاريس،
اس.ايه.

جنسية الطالب :

برتغال

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

روا دو باكو  ،514جافياو963 4764 ،
فيال نوفا دي فاماليكاو ،البرتغال
ابو غزالة للملكية الفكرية
11192عمان
177771

من اجل البضائع/الخدمات التالية

VIEIRA DE CASTRO
PRODUTOS
ALIMENTARES, S.A.
: Portugal

Applicant Name:

Rua do Paco 514, Gaviao, 4764
963 Vila Nova de Famalicao,
PORTUGAL
921100- 11192

- 921100

الصنف

02/06/2021

Date of

30

30

Class

177771

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

البسكويت والبسكويت المحلى (كوكيز) والخبز المحمص
والمعكرونة والحلوى بما في ذلك قطع الحلوى واللوز المغطى
(الحلويات) والبونبون (حلوى) والشوكوالتة والحلويات والدقيق
ودقيق الخبز ودقيق المعجنات والغلوتين (الطعام) والمعجنات
واللوز المغطى والمحمص ،البسكويت الجاف (المعجنات)
والكراميل والمعجنات (الحلويات) ،عجينة الكعك ،حلويات.

Biscuits, cookies, toasts, pasta, candies including
drops, coated almonds (confectionary), bonbons,
chocolates, confectionery, flour, bread flour,
pastry flour and gluten (food), pastries, covered
and toasted almonds; dry biscuits (pastry),
caramels and pastilles (confectionary); dough for
cakes; sweets.

شروط خاصة :مع المطالبة بااللوان االحمر واالصفر واالبيض

Special Conditions:Claiming Red,Yellow And
White
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

08/06/2021

اسم طالب التسجيل:

الشركة السعودية اال ردنية للتنمية الصناعية

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

االردن
ذ.م.م
عمان  -شارع القسطل بجانب بوابة الشحن
الشرقي الجوية

عنوان التبليغ

 11195 - 17514عمان

رقم العالمة التجارية

177863

من اجل البضائع/الخدمات التالية

البوظة

08/06/2021

Date of

Saudi Jordanian Industrial
Development Co.
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

Amman - al qastal beside east
air cargo gate
17514- 11195 amman

الصنف

30

30

Class

177863

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

ice cream
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

20/06/2021

اسم طالب التسجيل:

الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ.م.م

International Foodstuffs Co.
LLC
: United Arab Emirates
Foreign Company

ص.ب  ، 4115الشارقة االمارات العربية
المتحدة

P.O. Box 4115 Sharjah UAE

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

ابو غزالة للملكية الفكرية
11192عمان
177742

Applicant Name:

921100- 11192 ِAmman

- 921100

الصنف

20/06/2021

Date of

30

30

Class

177742

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

PICCADELI QUICK UP
بيكاديلي كويك آب
من اجل البضائع/الخدمات التالية

الشوكوال ته 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.

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:

22/06/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة السعودية االردنية للتنمية الصناعية

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

االردن
ذ.م.م
القسطل بجانب بوابة الشحن الشرقي

عنوان التبليغ

 11195 - 17514عمان

رقم العالمة التجارية

177869

من اجل البضائع/الخدمات التالية

البوظة

22/06/2021

Date of

The Saudi Jordanian
Industrial Development
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

Al-Qastal Baside East Cargo
Gate
17514- 11195 amman

الصنف

30

30

Class

177869

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

ice cream
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

25/04/2022

اسم طالب التسجيل:

الشركة العامة األردنية للصوامع والتموين

جنسية الطالب :

االردن
مساهمة عامة

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

عمان – خلدا – شارع الحكم بن عمرو /
عماره رقم () 22

177883

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الطحين  ،طحين القمح  ،الدقيق والمستحضرات المصنوعة من
الحبوب ،والخبز ،السميد .

Jordan silos @ supply general
co.
: Jordan
Public Shareholding Company

Applicant Name:

Amman – khalda – Al-hakam
bin amr street

 11844 -142917عمان – خلدا – شارع
الحكم بن عمرو  /عماره رقم ()22
الصنف

25/04/2022

Date of

– 142917- 11844 Amman
khalda – Al-hakam bin amr
street
30

30

Class

177883

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Flour، wheat flour ،flour and preparations made
from cereals, bread, Semolina.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

22/06/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة السعودية االردنية للتنمية الصناعية

جنسية الطالب :

االردن
ذ.م.م

Tthe Saudi Jordanian
Industrial Development Co.
LLC
: Jordan
Limited Liability Company

القسطل بجانب بوابة الشحن الشرقي

Al-Qastal Baside East Cargo
Gate

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

 11195 - 17514عمان

رقم العالمة التجارية

177870

من اجل البضائع/الخدمات التالية

البوظة

22/06/2021

Date of
Applicant Name:

17514- 11195 amman
الصنف

30

30

Class

177870

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

ice cream
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

24/06/2021

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
ص.ب  ، 4115الشارقة ،االمارات العربية
المتحدة

24/06/2021

Date of

International Foodstuffs
Co.L.L.C.
: United Arab Emirates
Foreign Company

Applicant Name:

P.O.Box 4115, Sharjah, United
Arab Emirates

Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب - 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
177712
30
30
177712

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

EUREKA
يوريكا
من اجل البضائع/الخدمات التالية

الشوكوالته والبسكويت والحلوى والحلويات واآليس كريم
(البوظة).

Goods/Services

Chocolate, Biscuits, Candy, Confectionery and Ice
creams.
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تاريخ ايداع الطلب:

18/07/2021

اسم طالب التسجيل:

فايز عبد المنعم فايز ابراهيم

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

االردن
مؤسسة فردية
 11192 -921412عمان

177768

من اجل البضائع/الخدمات التالية

القهوة

fayez abdulmenaem fayez
ibrahim
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

921412- 11192 amman

 11192 -921412عمان

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

18/07/2021

Date of

921412- 11192 amman
الصنف

30

30

Class

177768

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

coffee
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

27/07/2021

Applicant Name:

Starbucks Corporation .
: United States

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Class

30

Goods/Services

Ground and whole bean coffee; coffee-based
beverages, coffee-based beverage mix.

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

:تاريخ ايداع الطلب

.ستاربكس كوربوريشن
امريكا

:اسم طالب التسجيل

 واشنطن، سياتل، يوتا افينيو ساوث2401
-  الواليات المتحدة االمريكية،98134

2401 Utah Avenue South,
Seattle, Washington 98134,
United States of America P.O.Box930093- 11193 amman
177764

27/07/2021

 عمان11193 -930093ب.ص
30

الصنف

177764

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

حبوب القهوة المطحونة والكاملة ؛ مشروبات أساسها القهوة؛
.خلطات مشروبات أساسها القهوة

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

Date of

25/08/2021

Applicant Name:

Al Bandar Complex for
sweets and food
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Beverages (chocolate based), Beverages (cocoa
based), Beverages (coffee based), Beverages (Tea
based), Biscuits, cakes, chocolate beverages with
milk, coffee, coffee beverages with
milk,confectionery,ice cream,Tea

مجمع البندر للحلويات والمأكوالت

:اسم طالب التسجيل

شارع بشير الخير/ عمان

P.O.Box5033- 11194

Goods/Services

:تاريخ ايداع الطلب

االردن
م.م.ذ

amman

city/street:amman/um uthaina
/44 Ibrahim elghozlani str.
Class
177795
30

25/08/2021

30

11194 -5033ب.ص
 شارع44/ام أذينة/عمان:الشارع/المدينة
ابراهيم الغزالني
الصنف
177795

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مشروبات.مشروبات أساسها الشوكوال مشروبات أساسها الكاكاو
 مشروبات.كيك.بسكويت.مشروبات أساسها الشاي.أساسها القهوة
 مشروبات قهوة مع. قهوة.شوكوال مع حليب
 شاي.)بوظة(ايسكريم.,حلويات.حليب
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

25/08/2021

Applicant Name:

Al Bandar Complex for
sweets and food
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Beverages (chocolate based),Beverages (cocoa
based),Beverages (coffee based), Beverages (Tea
based),Biscuits,cakes, chocolate beverages with
milk, coffee, coffee beverages with
milk,confectionery,ice cream,Tea

مجمع البندر للحلويات والمأكوالت

:اسم طالب التسجيل

شارع بشير الخير/ عمان

P.O.Box5033- 11194

Goods/Services

:تاريخ ايداع الطلب

االردن
م.م.ذ

amman

city/street:amman/um uthaina
/44 Ibrahim elghozlani str.
Class
177829
30

25/08/2021

30

11194 -5033ب.ص
 شارع44/ام أذينة/عمان:الشارع/المدينة
ابراهيم الغزالني
الصنف
177829

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مشروبات أساسها،مشروبات أساسها الشوكوال
مشروبات أساسها،مشروبات أساسها القهوة،الكاكاو
، قهوة، مشروبات شوكوال مع حليب،كيك،بسكويت،الشاي
 شاي، ،)بوظة(ايسكريم،حلويات،مشروبات قهوة مع حليب
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

25/08/2021

اسم طالب التسجيل:

مجمع البندر للحلويات والمأكوالت

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م
عمان /شارع بشير الخير
حبيبة ص.ب- 5033

المحامية نبيلة محمد
11194المدينة/الشارع:عمان/ام أذينة44/
شارع ابراهيم الغزالني
الصنف
30
177832

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مشروبات أساسها الشوكوال،مشروبات أساسها
الكاكاو،مشروبات أساسها القهوة،مشروبات أساسها
الشاي،بسكويت،كيك ،مشروبات شوكوال مع حليب ،قهوة،
مشروبات قهوة م ع حليب،حلويات،بوظة(ايسكريم) ، ،شاي

25/08/2021

Date of

Al Bandar Complex for
sweets and food
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

amman
P.O.Box5033- 11194

city/street:amman/um uthaina
/44 Ibrahim elghozlani str.
Class
177832
30

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Beverages (chocolate based),Beverages (cocoa
based),Beverages (coffee based), Beverages (Tea
based),Biscuits,cakes, chocolate beverages with
milk, coffee, coffee beverages with
ةmilk,confectionery,ice cream,Tea
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

09/09/2021

Applicant Name:

Advanced Business Concerpts
ABC Holding Limited
: United Arab Emirates
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

09/09/2021

:تاريخ ايداع الطلب

ادفانسيد كونسيبتس اي بي سي هولدينج
ليمتد
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

_ Office 402, AlRostmany A
 ؛ برج الرستماني ايه؛ شارع4 ١" مكتب
Tower . AlSheikh Zayed Road,
 دبي االمارات58١5 الشيخ زايد ء ص ب
P O Box . . 3168, Dubai, UAE
ADNAN AHMED
عدنان احمد للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
 عمان11171 -711165ب.ص
PROPERTY P.O.Box71116511171 Amman
Class
الصنف
177705
30
30
177705

Goods/Services

coffee beverages with milk , coffee flavourings , chocolate beverages with
milk , cocoa beverages with milk , tea* , beer vinegar , soya flour _
glucose for culinary purposes , biscuits , ice cream , rusks , sausage
binding materials , hot dog sandwiches , buns , waffles , meat pies ,
aniseed , vinegar , unleavened bread , ice cubes , groats for human food ,
salt for preserving foodstuffs , meal* , lyophilized dishes with main
ingredient being pasta , chocolate , fondants confectionery . seaweed
condiment , pasta , salt for preserving foodstuffs , sweetmeats candy ,
cereal preparations , aromatic preparations for food , coffee flavorings ,
pancakes , maltose , corn, milled , capers , allspice , cakes , flavourings,
other than essential oils, for beverages , wheat flour , bibimbap rice mixed
with vegetables and beef. almond paste , sweetmeats candy , candy
decorations for cakes , sesame seeds seasonings , cloves spice , malt
biscuits , processed seeds for | use as a seasoning , lozenges confectionery
, cooking salt , spices , unroasted coffee , ferments for pastes , essences for
foodstuffs, except etheric essences and essential oils , instant rice , star
aniseed _ confectionery for decorating Christmas trees , aromatic
preparations for food , confectionery , infusions, not medicinal , mirror
icing mirror glaze , sugar" , coffee ,

_______________________________________
_Disclaimer : the registration of this trade mark does not give owners the
exclusive right to use (american) separately from the mark

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

,  مشروبات شوكوالتة مع حليب,  نكهات القهوة. مشروب ت القهوة مع الحليب
 غلوكوز,  دقيق صويا,  خل البيرة. "مشروبات الكاكاو مم لحب شاي
 شطائر,  مصمط مواد تماسك السجق,  البوظة,  البسكويت, ألغراض الطهو
 خبز.  حل.  فطائر لحم ' ليقسول,  كعكة الوفل,  حلوى لفائف الكعك, النقانق
|  ملح لحفظ المواد معاة,  برغل للطعام البشري,  مكعبات الثلج, بدون خميرة
 الوجبات المجففة بالتبريد التي يكون المكون الرئيسي فيها, ”دقيق الطحين
, ) أعشاب البحر (توابل,  أقراص سكرية حلويات.  نشوكوال. الباستا
,  مستحضرات الحبوب,  ملح لحفظ المواد العانية حويات سكرية, المعكرونة
, ) فطائر محالة (بانكيك.  المواد مكهة لقهرة, المستحضرات العطرية للطعام
,  أكمك.  هص حو,  براعم نبات الكبر المخللة,  الذرة؛ المطونة, مالتوز
 وجبة حيمب,  طحين القمح, النكهات؛ عدا عن الزيوت العطرية؛ للمشروبات
 زينة,  حلويات سكرية,  عجينة لوز, )األرز الممزوج بالخضار ولحم البقر
,  بسكويت الشعير,  كبش قرنفل بهار, )حلوى كك بنور السمسم (توابل
,  ملح الطعام,  قطع حلوى حلويات. البذور المطهوة لالستخدام كتوس
. خالصت للمواد الغذانية-  خمائر للعجين,  القهوة غير المحمصة, البهارات
 نسو,  اآلرز سريع التحضير, عدا الخالصات األثيرية والزيوت العطرية
,  المستحضرات العطرية للطعام,  حلويات لتزيين االشجار, لنجمي
 مواد إضفاء البريق على الحلويات.  غير العالجية. حسقوعات, الحلويات
,  القهوة, * السكر, مواد تلميع

______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحبها الحق المطلق بأستعمال: _التنازل
)اذا ما وردت بمعزل عن العالمةamerican(
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

14/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة جيفان للتعبئة والتغليف
االردن
ذ.م.م

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

178042

الصنف

Applicant for
Correspondence

420- 11953 amman - marka
30

30

Class

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

amman - marka

 11953 -420عمان  -ماركا الشمالية

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الحلويات والبهارات

jivan packaging company
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

عمان  -ماركا الشمالية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

14/09/2021

Date of

178042

Trademark

Goods/Services

sweets and spices
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

19/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة السعودية االردنية للتنمية الصناعية
ذ.م.م

جنسية الطالب :

االردن
ذ.م.م

The Saudi Jordanian
Industrial Development Co.
LLC
: Jordan
Limited Liability Company

القسطل بجانب بوابة الشحن الشرقي

Al-Qastal Baside East Cargo
Gate

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ص.ب 11195 -17514القسطل بجانب
بوابة الشحن الشرقي
177872

من ا جل البضائع/الخدمات التالية

كيك

الصنف

19/09/2021

Date of
Applicant Name:

P.O.Box17514- 11195 Al-Qastal

Baside East Cargo Gate
30

30

Class

177872

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

cake
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

19/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة السعودية االردنية للتنمية الصناعية

جنسية الطالب :

االردن
ذ.م.م

The Saudi Jordanian
Industrial Development Co.
LLC
: Jordan
Limited Liability Company

القسطل بجانب بوابة الشحن الشرقي

Al-Qastal BasideEeast Cargo
Gate

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

المعايطه - 17514

المحامي هادي حسين
11195عمان شارع الوكالت عماره 5
177875

من ا جل البضائع/الخدمات التالية

البسكويت والويفرز

الصنف

19/09/2021

Date of
Applicant Name:

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

17514- 11195
30

30

Class

Nationality

177875

Trademark

Goods/Services

Biscuits & wafers
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

19/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة السعودية االردنية للتنمية الصناعية
ذ.م.م
االردن
ذ.م.م

the saudi jordaniaN industrial
development co llc
: Jordan
Limited Liability Company

القسطل بجانب بوابة الشحن الشرقي

al-qastal baside east cargo gate

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

عنوان التبليغ

 11195 - 17514عمان

رقم العالمة التجارية

177871

من اجل البضائع/الخدمات التالية

البسكويت والشوكوالته

19/09/2021

Date of
Applicant Name:

17514- 11195 amman
الصنف

30

30

Class

177871

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

biscuits & chocolate
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

19/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة السعودية االردنية للتنمية الصناعية
ذ.م.م
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

القسطل بجانب بوابة الشحن الشرقي
المحامي هادي حسين المعايطة
11195عمان
177893

19/09/2021

Date of

the saudi jordanian industrial
development co .llc
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

al-qastal baside east cargo gate

- 17514

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

البن والشاي والكاكاو والسكر واألرز ونشا التابيوكا ونشا
الساجو والقهوة والحلويات والمثلجات؛ عسل النحل والعسل
األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح والخردل ؛ الخل
والصلصات (التوابل)؛ البهارات؛ والتلج

17514- 11195 amman
30

30

Class

177893

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

;coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice
tapioca and go; flour and preparations made from
cereals; bread, pastry and confectionery; edible
;ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder
;)salt; mustard; vinegar, Sauces (condiments
spices; ice.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

19/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة السعودية االردنية للتنمية الصناعية
ذ.م.م.
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

19/09/2021

Date of

the saudi jordanian industrial
development co .llc
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

القسطل بجانب بوابة الشحن الشرقي

al-qastal baside east cargo gate

ص.ب 11195 -17514القسطل بجانب
بوابة الشحن الشرقي

P.O.Box17514- 11195 Al-Qastal

177873

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الكيك الويفرز المارشميلو الشوكوالتة السكاكر

الصنف

Baside East Cargo Gate
30

30

Class

177873

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

cake wafer biscuits marshmallow chocolate and
candies
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

19/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة السعودية االردنية للتنمية الصناعية
ذ.م.م.
االردن
ذ.م.م

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

القسطل بجانب بوابة الشحن الشرقي

عنوان التبليغ

 11195 - 17514عمان

رقم العالمة التجارية

177874

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الكيك الويفرز المارشميلو الشوكوالتة السكاكر

19/09/2021

Date of

the saudi jordanian industrial
developmentco .llc
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

al-qastal baside east cargo gate
17514- 11195 amman

الصنف

30

30

Class

177874

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

cake wafer biscuits marshmallow chocolate and
candies
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

07/10/2021

Applicant Name:

Sari samer lutfi al haj ali
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

07/10/2021

:تاريخ ايداع الطلب

ساري سمير لطفي الحاج علي
االردن
مؤسسة فردية

:اسم طالب التسجيل

 الشميساني- عمان

amman - al shmesani

177963

Class

30

Goods/Services

corn chips

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

30

الصنف

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

 الشميساني-  عمان11953 -420

420- 11953 amman - al
shmesani

: جنسية الطالب

177963

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

شيبس الذرة

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

07/10/2021

اسم طالب التسجيل:

االوتاد للتوريدات الغذائية
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

07/10/2021

Date of

AL Awtad for food Supplies
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

عمان-الرقيم -شارع االيوبين -مقابل شركة
مرسيدس

amman-al -raqeem

 11192 -921412عمان-الرقيم -شارع
االيوبين -مقابل شركة مرسيدس
177781

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

منكهات ما عدا الزيوت العطرية منكهات للمشروبات ما عدا
الزيوت العطرية منكهات للكيك ما عدا الزيوت العطرية

 921412- 11192 amman-alraqeem
30

30

Class

177781

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

for flavoring other than essential oils flavoring
other than essential oils for beverages flavoring
other than essential oils for cakes
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:تاريخ ايداع الطلب

Saadi Suleiman Muhammad
Abu Odeh
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

سعدي سليمان محمد ابو عودة

:اسم طالب التسجيل

226- 11192 amman -jordan

 عمان االردن11192 -226

21/10/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

21/10/2021

Date of

االردن
مؤسسة فردية

 عمان االردن11192 -226

226- 11192 amman -jordan
177952

Class

30

30

Goods/Services

Food flavoring preparations, cereal preparations,
rice flakes (grain products), sugar, flour, vinegar,
spices, spices, pasta, cocoa products, coffee, coffee
flavorings, sweets, popcorn (corn kernels),
ketchup (sauce), mayonnaise, molasses for food
Noodles, cake powder, pastry (pies), semolina, tea,
yeast.

الصنف

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

عنوان التبليغ

177952

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 مستحضرات الحبوب.مستحضرات منكهة للطعام
.  خل توابل بهارت. طحين.رقائق(منتجات حبوب) ارز سكر
 حلويات. منكهات للقهوة. قهوة. منتجات الكاكاو.معكرونة
, مايونيل دبس للطعام.)فشار(حب الذرة) كتشاب(صلصة
. معجنات (فطائر) سميد.نوذلز(مكعرونة رقيقة) مسحوق الكيك
.شايء خميرة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

21/10/2021

Applicant Name:

Saadi Suleiman Muhammad
Abu Odeh
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

21/10/2021

:تاريخ ايداع الطلب

سعدي سليمان محمد ابو عودة

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
عمان االردن

amman -jordan

 عمان االردن11192 -226

226- 11192 amman -jordan
177950

Class

30

Goods/Services

Food flavoring preparations, cereal preparations,
rice flakes (grain products), sugar, flour, vinegar,
spices, spices, pasta, cacao products, coffee, coffee
flavorings, sweets, popcorn (corn kernels),
ketchup (sauce), mayonnaise, molasses for food
Noodles, cake powder, pastry (pies), semolina, tea,
yeast.

30

الصنف

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

عنوان التبليغ

177950

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 مستحضرات الحبوب.مستحضرات منكهة للطعام
.  خلء توابل بهارت. طحين.رقائق(منتجات حبوب) ارز سكر
 حلويات. منكهات للقهوة. قهوة. منتجات الكاكاو.معكرونة
, مايونيل دبس للطعام.)فشار(حب الذرة) كتشاب(صلصة
. معجنات (فطائر) سميد.نوذلز(مكعرونة رقيقة) مسحوق الكيك
.شايء خميرة
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:تاريخ ايداع الطلب

the saudi jordaniaN industrial
development co llc
: Jordan
Limited Liability Company

شركة السعودية االردنية للتنمية الصناعية
.م.م.ذ
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

al-qastal baside east cargo gate

القسطل بجانب بوابة الشحن الشرقي

17/11/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

17/11/2021

Date of

17514- 11195 amman
177895

Class

30

Goods/Services

cake

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

30

الصنف

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

 عمان11195 -17514

عنوان التبليغ

177895

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الكيك

_______________________________________ا
تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
باستعمال الكلمة (جونيور كيك ) بمعزل عن العالمه
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تاريخ ايداع الطلب:

22/12/2021

اسم طالب التسجيل:

وسام ممدوح محمد عبيدات

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية

22/12/2021

Date of

Wisam Momdouh Mohamad
obeidat
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

عمان  -ماركا ش محمد الخضري حي
المشيرفة

amman - marka - mohammad
alkhudari str

 21110 -565عمان  -ماركا ش محمد
الخضري حي المشيرفة

 565- 21110 amman - markamohammad alkhudari str

177967

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

ملح طعام؛ الشاي؛ طحين؛ سميدة؛سمنة؛ كتشابء صلصة
بندورة؛ دبس رمان؛ الخل؛البهارات؛األرز؛البوشار؛الثوم
المطحون (توابل)؛ التوابل؛الخردل؛ المعكرونة؛سباغتي
(معكرونة رفيعة)؛معكرونة النودلز؛شعرية؛صلصة
حارة؛المايونيز؛المخلالت؛الفلفل االسود؛العسل؛الدقيق
؛الكاكاو؛الكركم؛ القهوة؛الكاستر؛برغل؛حالوة طحنية؛دبس
للطعام؛ز عفرا ن(بهارات)؛دقيق الشوفان؛صلصة معكرونة
الباستا؛طحين القمح؛نشاء الطعام؛قرقة(بهار)؛مستحضرات
الحبوب؛عدس؛فريكةالبقوليات؛الشوفان المطحون؛الذرة
المطحونة؛زعتر؛بسكويت؛مسحوق الكيك؛مهلبية؛قرشلة؛فانيال

30

30

Class

177967

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

table salt; tea; flour; semolina, ghee, ketchup,
tomato sauce; pomgrana hone; Vinegar, spices,
;rice, popcorn, ground garlic (seasoning); Spices
mustard; Pasta, spaghetti, noodles, noodles, hot
sauce mayonnaise, pickles, black pepper, honey,
;flour, cocoa, turmeric, Coffee; custard; bulgur
;)halva; molasses for food; saffron (spices
;oatmeal; pasta sauce; wheat flour; food starch
Biscuits, cake powder, pudding, crunchy, vanilla
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تاريخ ايداع الطلب:

22/12/2021

اسم طالب التسجيل:

وسام ممدوح محمد عبيدات

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية

22/12/2021

Date of

Wisam Momdouh Mohamad
obeidat
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

عمان  -ماركا ش محمد الخضري حي
المشيرفة

amman - marka - mohammad
alkhudari str

 21110 -565عمان  -ماركا ش محمد
الخضري حي المشيرفة

 565- 21110 amman - markamohammad alkhudari str

177968

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

ملح طعام؛ الشاي؛ طحين؛ سميدة؛سمنة .كتشاب؛ صلصة
بندورة؛ دبس رمان؛ الخل ؛البهارات؛األرز؛البوشار؛الثوم
المطحون (توابل)؛ التوابل؛الخردل؛ المعكرونة؛سباغتي
(معكرونة رفيعة)؛معكرونة النودلز؛شعرية؛صلصة
حارة؛المايونيز؛المخلالت؛الفلفل
االسود؛العسل؛الدقيق؛الكاكاو؛الكركم؛
القهوة؛الكاستر؛برغل؛حالوة طحنية؛دبس للطعام؛ز عفرا
ن(بهارات)؛دقيق ا لشوفان؛صلصة معكرونة الباستا؛طحين
القمح؛نشاء الطعام؛قرفة(بهار)؛مستحضرات
الحبوب؛عدس؛فريكةالبقوليات؛الشوفان المطحون؛الذرة
المطحونة؛زعتر؛بسكويت؛مسحوق الكيك؛مهلبية؛قرشلة؛فانيال

30

30

Class

177968

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

table salt; tea; flour; semolina, ghee, ketchup,
tomato sauce; pomgrana hone; Vinegar, spices,
rice, popcorn, ground garlic (seasoning); spices
mustard; Pasta, spaghetti, noodles, noodles, hot
sauce, mayonnaise, pickles, black pepper, honey,
;flour, cocoa, turmeric, Coffee; custard; bulgur
;)halva; molasses for food; saffron (spices
;oatmeal; pasta sauce; wheat flour; food starch
Biscuits, cake powder, pudding, crunchy, vanilla

216

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

21/02/2022

Applicant Name:

Mohammad hamed
Mohammad abu haweelh
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

30

Goods/Services

Garden herbs, preserved [seasonings]; camomile
[dried herbs, not for medical purposes]; coffee;
rice; sugar; date syrup [natural sweetener]; honey;
herbal honey; spices; nut flours; chocolate. Halva

محمد حامد محمد ابو حويلة

:اسم طالب التسجيل

 دوار الصوارفة- السلط
 دوار الصوارفة-  السلط1181 -123

123- 1181 alsawrfeh circle AsSalt
Class

:تاريخ ايداع الطلب

االردن
مؤسسة فردية

alsawrfeh circle As-Salt

177833

21/02/2022

30

الصنف

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

عنوان التبليغ

177833

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، أعشاب حدائق محفوظة [توابل] ؛ البابونج [األعشاب المجففة
وليس لألغراض الطبية] ؛ قهوة؛ أرز؛ السكر؛ شراب التمر
بهارات؛ دقيق الجوز، [محلي طبيعي] ؛ عسل؛ عسل باالعشاب
حالوة.شوكوالتة
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تاريخ ايداع الطلب:

06/03/2022

اسم طالب التسجيل:

بن القرشي لصناعات القهوة

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

االردن
ذ.م.م

Al Qurashi for coffee
industries
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

 11190 -644عمان

644- 11190 amman

 11190 -644عمان

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

06/03/2022

Date of

177726

من اجل البضائع/الخدمات التالية

644- 11190 amman
الصنف

ْْ القهوة غير المحمصة  ,القهوة  ,نكهات القهوة  ,المشروبات
التي أساسها القهوة ,

30

30

Class

177726

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

unroasted coffee , coffee , coffee flavors , nuts ,
coffee-based beverages ,
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

21/10/2021

اسم طالب التسجيل:

سعدي سليمان محمد ابو عودة

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

االردن
مؤسسة فردية

Saadi Suleiman Muhammad
Abu Odeh
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

عمان االردن

amman -jordan

 11192 -226عمان االردن

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

21/10/2021

Date of

177955

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

بذور اللوز الصنوبر البرغل ,الحمص .,الفاصوليا العدس
السمسم الفريكة  ,البقوليات الحبوب قصب السكر.,حاصالت
الزراعية ومنتجات البساتين والغابات والحبوب الحيوانات الحية,
الفواكه والخضروات الطازجة ,البذور ,النباتات الحية والزهور,
المواد الغذائية للحيوانات

226- 11192 amman -jordan
31

31

Class

177955

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

almond seeds, pine nuts, bulgur, chickpeas, beans,
lentils, sesame, freekeh, legumes, grains, sugar
cane, agricultural crops, horticultural and forestry
 products, and grains live animals, fresh fruits andvegetables, seeds, live plants and flowers,
foodstuffs for animals
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Date of

02/03/2021

Applicant Name:

GREEN COLA LTD
: Cyprus
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Strati Myrivili 5, Strovolos
2046, Nicosia, Cyprus

02/03/2021

:تاريخ ايداع الطلب

غرين كوال ليمتد
قبرص
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

،2046  ستروفولوس،5 ستراتي ميريفيلي
 قبرص،نيقوسيا

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100 ب.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
177783
32
32
177783

Goods/Services

Carbonated and non-carbonated soft drinks,
namely fruit-flavored carbonated drinks, nonalcoholic flavored carbonated beverages; Nonalcoholic drinks, namely fruit juice drinks, nonalcoholic.

________________________________________
Special condition : Claiming green & its' shades
and white colors.
________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give the owners the exclusive right to use
the words (Green), (Mocktails) if used separately
from the Mark.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

المشروبات الغازية وغير الغازية وبالتحديد المشروبات الغازية
،بنكهة الفاكهة والمشروبات الغازية المنكهة غير الكحولية
المشروبات غير الكحولية وبالتحديد مشروبات عصير الفاكهة
.غير الكحولية

_______________________________________ا
مع المطالبة بااللوان االخضر ودرجاته: شتراطات خاصة
.واالبيض
_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
 ) إذا وردت بمعزلMocktails)، (Green( باستعمال الكلمات
.عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

24/06/2021

اسم طالب التسجيل:

مؤسسة أرغو فوود اند بيفريج جلوبال

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ليتشنستين
شركة اجنبية
 14الند ستراسيه 9496 ،بلزرس،
ليختنشتاين

24/06/2021

Date of

Argo Food & Beverage
Global Establishment
: Liechtenstein
Foreign Company

Applicant Name:

14 Landstrasse, 9496 Balzers,
Liechtenstein

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
177741
32
32
177741

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

المياه الغازية ،مشروبات (غير كحولية) ،عصائر الفاكهة،
شراب الفاكهة غير الكحولي ،مياه معدنية [مشروبات] ،مياه
ا لمائدة ،مياه [مشروبات] ،بيرة الشعير (غير كحولية).

Aerated water; Beverages (Non alcoholic); Fruit
juices; Fruit nectars, non alcoholic; Mineral water
;][beverages]; Table waters; Waters [beverages
Malt beer (Non alcoholic).

_______________________________________ا
شتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االخضر واالحمر
واالبيض.

________________________________________
Special condition : Claiming green, red and white
colors.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

24/06/2021

اسم طالب التسجيل:

مؤسسة أرغو فوود اند بيفريج جلوبال

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ليتشنستين
شركة اجنبية
 14الند ستراسيه 9496 ،بلزرس،
ليختنشتاين

24/06/2021

Date of

Argo Food & Beverage
Global Establishment
: Liechtenstein
Foreign Company

Applicant Name:

14 Landstrasse, 9496 Balzers,
Liechtenstein

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
177711
32
32
177711

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

المياه الغازية ،مشروبات (غير كحولية) ،عصائر الفاكهة،
شراب الفاكهة غير الكحولي ،مياه معدنية [مشروبات] ،مياه
المائدة ،مياه [مشروبات] ،بيرة الشعير (غير كحولية).

Aerated water; Beverages (Non alcoholic); Fruit
juices; Fruit nectars, non alcoholic; Mineral water
;][beverages]; Table waters; Waters [beverages
Malt beer (Non alcoholic).

_______________________________________ا
شتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االخضر واالبيض
واالحمر واالصفر والرمادي.

________________________________________
Special condition : Claiming green, white, red,
yellow and grey colors.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

24/06/2021

اسم طالب التسجيل:

مؤسسة أرغو فوود اند بيفريج جلوبال

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ليتشنستين
شركة اجنبية

24/06/2021

Date of

Argo Food & Beverage
Global Establishment
: Liechtenstein
Foreign Company

Applicant Name:

 14الند ستراسيه 9496 ،بلزرس،
ليختنشتاين

14 Landstrasse, 9496 Balzers,
Liechtenstein

الفكرية - 11192

11192- 921100

ابو غزالة للملكية
921100عمان
177755

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

32

32

Class

177755

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

المياه الغازية ،مشروبات (غير كحولية) ،عصائر الفاكهة،
شراب الفاكهة غير الكحولي ،مياه معدنية [مشروبات] ،مياه
المائدة ،مياه [مشروبات] ،بيرة الشعير (غير كحولية).

Aerated water; Beverages (Non alcoholic); Fruit
juices; Fruit nectars, non alcoholic; Mineral water
;][beverages]; Table waters; Waters [beverages
Malt beer (Non alcoholic).

_______________________________________ا
شتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االزرق واالخضر
والذهبي.

________________________________________
Special condition : Claiming blue, green and gold
colors.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

21/10/2021

اسم طالب التسجيل:

سعدي سليمان محمد ابو عودة

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

االردن
مؤسسة فردية

Saadi Suleiman Muhammad
Abu Odeh
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

عمان االردن

amman -jordan

 11192 -226عمان االردن

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

21/10/2021

Date of

177948

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مياه غازية مشروبات غير كحولية عصائر فواكه ماء الصودا
عصير بندورة عصائر خضراوات مياه معدنية خالصات
لتحضير المشروبات

226- 11192 amman -jordan
32

32

Class

177948

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

soft water non-alcoholic drinks fruit juices soda
water tomato juice vegetable juices mineral water
and extracts for oreparing drinks
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تاريخ ايداع الطلب:

21/10/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة معامل النسر للتقطير

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
ذ.م.م
الزرقاء 13110- 4

EAGLE DISTILLERIES
COMPANY
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

AL-ZARKA4-13110

ص.ب 11194 -941202الشميساني 3-
شارع عبد الحميد الزهراوي
177945

21/10/2021

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

البيرة غير الكحولية المياه الغازية ماء الصودا المياه المعدنية
عصير الخضراوات عصير الفاكهة غير الكحولي

P.O.Box941202- 11194

32

shemaisani -3 Abdulhamid
zahrawi
Class
177945
32

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

non - alcoholic beers aerated water soda water
mineral water vegetable juice non - alcoholic fruit
juice
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

09/11/2021

اسم طالب التسجيل:

شينزهين اي في بي اس تكنولوجي كو  .ال
تي دي .
الصين
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

shenzhen ivps technology co
.ltd

177987

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات لصنع المياه الكربونية  /مستحضرات لتصنيع
المياه الغازية؛ مياه سيلتزر (ماء معدني فوار)؛ مياه معدنية
[مشروبات]؛ مشروبات عصير الفاكهة غير الكحولية؛ البيرة
(ش راب الشعير)؛ الكوكتيالت أساسها شراب الشعير؛
المشروبات أساسها فول الصويا بخالف بدائل الحليب؛ عصارة
أو عصائر الفاكهة  /عصير الفاكهة؛ مياه الصودا؛ مستحضرات
غير كحولية لصنع المشروبات

Applicant Name:
Nationality

روم  »201سيفنتي سكسث بلدج ..ليانتانج
اندستريال زون تانجوي كوميونتي فنغهوانج
سب-ديستريكت جوانجمينج ديستريكت؛
شينر هين جوانجدونج  :518000الصين
 258 11814 -142025شارع الملك
عبدالثاني عمان-االردن

09/11/2021

Date of

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Room 201, 76th bidg.,

Liantang - Industrial 2co723,
Tangwei Community,
Fenghuang Sub- district,
Guangming District, Shenzhen,
Guangdong 518000, China
142025- 11814 258 KING
 abdallah ii street ammanjordan
Class
177987
32
32

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

preparations for making carbonated water /
preparations for making aerated water; seltzer
water; mineral water [beverages]; non-alcoholic
;fruit juice beverages; beer; beer-based cocktails
;soya-based beverages, other than milk substitutes
fruit juices / fruit juice; soda water; non-alcoholic
preparations for making beverages

226

تاريخ ايداع الطلب:

22/11/2020

اسم طالب التسجيل:

السيد شيفيريوف سيرغي
بريطانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

أوكرانيا ،مقاطعة تشير كاسكا ،منطقة
دراسبيفسكي ،قرية شرامكيفكا ،شارع
شيليخيفسكا ،المبني رقم 50
اليافي للملكية
17039عمان
178018

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مشروبات كحولية (عدا البيرة).

Shevyrov Serhii
: United Kingdom
Foreign Company

Applicant Name:

Ukraine, Cherkas'ka district,
Drapevsky district, Shramkivka
village, Chelykhivs'ka street,
building 50
AlYafi for Intellectual Property
P.O.Box11195- 17039 Amman

الفكرية ص.ب- 11195

الصنف

22/11/2020

Date of

33

33

Class

178018

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

)Alcoholic beverages (except beers
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تاريخ ايداع الطلب:

24/08/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة معامل النسر للتقطير

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

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
ذ.م.م

24/08/2021

Date of

EAGLE DISTILLERIES
COMPANY
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

الزرقاء

عنوان التبليغ

 11194 -941202عمان

رقم العالمة التجارية

177946

AL-ZARKA
941202- 11194 Amman
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الجن العرق الوسكي النبيذ الفودكا الرم الكونياك البراندي الليكير

33

33

Class

177946

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

arak whisky wine vodka rum cognac brandy
liqueur
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تاريخ ايداع الطلب:

24/08/2021

اسم طالب التسجيل:

معامل النسر للتقطير
االردن
تضامن

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

24/08/2021

Date of

EAGLE DISTILLERIES CO
: Jordan
General Partnership Company

Applicant Name:

شارع الشهيد وصفي التل

Wasfi Al-Tal St

ص.ب 11194 -941202عمان
177943

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الجن العرق الوسكي النبيذ الفودكا الرم الكونياك البراندي الليكير

P.O.Box941202- 11194 amman

33

33

Class

177943

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

arak whisky wine vodka rum cognac brandy
liqueur
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تاريخ ايداع الطلب:

28/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة معامل النسر للتقطير

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

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
ذ.م.م

28/09/2021

Date of

EAGLE DISTILLERIES
COMPANY
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

الزرقاء

عنوان التبليغ

 13110 -4عمان

رقم العالمة التجارية

177947

AL-ZARKA
4- 13110 amman
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

العرق الوسكي  .النبيذ الجن الفودكا  .الرم الكونياك البراندي ٠
الليكير البيره الكحولية.

33

33

Class

177947

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Arak, Whisky, Wine, Gin, Vodka, Rum, Cognac,
Brandy, Liqueur, Alcoholic Beer
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تاريخ ايداع الطلب:

31/10/2021

اسم طالب التسجيل:

خليل حداد واوالده
االردن
ذ.م.م

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

fuhais

 19152 -388الفحيص
178026

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مشروبات كحولية

khalil haddad & sons co
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

الفحيص

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

31/10/2021

Date of

388- 19152 fuhais
الصنف

33

33

Class

178026

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

spirits beverages , liqueurs
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تاريخ ايداع الطلب:

31/10/2021

اسم طالب التسجيل:

خليل حداد واوالده
االردن
ذ.م.م

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

fuhais

 19152 -388الفحيص
178027

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مشروبات كحولية

khalil haddad & sons co
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

الفحيص

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

31/10/2021

Date of

388- 19152 fuhais
الصنف

33

33

Class

178027

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

spirits beverages , liqueurs
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

12/05/2014

Applicant Name:

Union Tobacco & Cigarette
Industries Co.
: Jordan
Public Shareholding Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

:تاريخ ايداع الطلب

شركة مصانع االتحاد النتاج التبغ والسجائر
م.ع.م
االردن
مساهمة عامة

:اسم طالب التسجيل

 االردن،11185  عمان851015 . ب.ص

P.O. Box 851015, Amman
11185, Jordan
Abu- Ghazaleh Intellectual
Property - P.O.Box 921100
Amman 11192 , Jordan
Class
177803
34

12/05/2014

ب. ص- ابو غزالة للملكية الفكرية
 االردن11192  عمان921100
34

الصنف

177803

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Mikado Menthol
Goods/Services

Cigarette filters , Cigarettes

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 سجائر,مرشحات (فالتر) سجائر
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

12/05/2014

Applicant Name:

Union Tobacco & Cigarette
Industries Co.
: Jordan
Public Shareholding Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

:تاريخ ايداع الطلب

شركة مصانع االتحاد النتاج التبغ والسجائر
م.ع.م
االردن
مساهمة عامة

:اسم طالب التسجيل

 االردن،11185  عمان851015 . ب.ص

P.O. Box 851015, Amman
11185, Jordan
Abu- Ghazaleh Intellectual
Property - P.O.Box 921100
Amman 11192 , Jordan
Class
177801
34

12/05/2014

ب. ص- ابو غزالة للملكية الفكرية
 االردن11192  عمان921100
34

الصنف

177801

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Mikado Light
Goods/Services

Cigarette filters , Cigarettes

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 سجائر,مرشحات (فالتر) سجائر

234

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

12/05/2014

Applicant Name:

Union Tobacco & Cigarette
Industries Co.
: Jordan
Public Shareholding Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

:تاريخ ايداع الطلب

شركة مصانع االتحاد النتاج التبغ والسجائر
م.ع.م
االردن
مساهمة عامة

:اسم طالب التسجيل

 االردن،11185  عمان851015 . ب.ص

P.O. Box 851015, Amman
11185, Jordan
Abu- Ghazaleh Intellectual
Property - P.O.Box 921100
Amman 11192 , Jordan
Class
177802
34

12/05/2014

ب. ص- ابو غزالة للملكية الفكرية
 االردن11192  عمان921100
34

الصنف

177802

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

M Mikado
Goods/Services

Cigarette filters , Cigarettes

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 سجائر,مرشحات (فالتر) سجائر
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

12/05/2014

Applicant Name:

Union Tobacco & Cigarette
Industries Co.
: Jordan
Public Shareholding Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

:تاريخ ايداع الطلب

شركة مصانع االتحاد النتاج التبغ والسجائر
م.ع.م
االردن
مساهمة عامة

:اسم طالب التسجيل

 االردن،11185  عمان851015 . ب.ص

P.O. Box 851015, Amman
11185, Jordan
Abu- Ghazaleh Intellectual
Property - P.O.Box 921100
Amman 11192 , Jordan
Class
177800
34

12/05/2014

ب. ص- ابو غزالة للملكية الفكرية
 االردن11192  عمان921100
34

الصنف

177800

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

M/MontReal
Goods/Services

Cigarette filters , Cigarettes

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 سجائر,مرشحات (فالتر) سجائر
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

11/03/2021

Applicant Name:

VENTZISLAV TOSHEV
: Bulgaria
INDIVIDUAL

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

11/03/2021

:تاريخ ايداع الطلب

فنتزيسالف توشيف
بلغاريا
فرد

:اسم طالب التسجيل

75 FREDERIC JOLIOT بلوك، فردريك جوليو –كوري75 شارع
CURIE STREET, BLOCK
 بلغاريا،1113  صوفيا،24  شقة،131
313, APP 24, SOFIA 1113,
BULGARIA
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
177906
34
34
177906

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Istante
Goods/Services

cigarettes

الخدمات التالية/من اجل البضائع

السجائر
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

15/06/2021

Applicant Name:

Xyfil E - liquid solutions
: United Kingdom
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

144761- 11814 amman
Class

34

Goods/Services

:تاريخ ايداع الطلب

شركة اكسيفيل ال تي دي
بريطانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 طريق سيجويك1 انجلترا بريستن الوحدة
15 19

england preston unit 1 -15 19
sedgwick

178022

15/06/2021

34

الصنف

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

 عمان11814 - 144761

عنوان التبليغ

178022

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

absorbent paper for tobacco pipes - cigarette paper
— cigar- humidors- tobacco jars-tobacco pipesyellow amber (tips of-) for cigar and cigarette
holders-cigarettes -herbs for smoking-chewing
tobacco-cigarettes contain tobacco substitutes not
for medical purpose

 صناديق-  سيجار- ورق سجائر- ورق ماص لغاليين التبغ
 تبغ اطراف من-  غاليين تبغ-  اوعية تبغ- لترطيب التبغ
اعشاب- سجائر-الكهرمان االصفر لمباسم السيجار والسجائر
سجائر تحتوى على بدائل تبغ ليست لغايات- تبغ مضغ-.التدخين
طبيه

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

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق: لتنازل
) الكلمات العامة والوصفية بمعزلVAPERY(باستعمال كلمة
عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

15/06/2021

Applicant Name:

Xyfil E - liquid solutions
: United Kingdom
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

144761- 11814 amman
Class

34

:تاريخ ايداع الطلب

شركة اكسيفيل ال تي دي
بريطانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 طريق سيجويك1 انجلترا بريستن الوحدة
15 19

england preston unit 1 -15 19
sedgwick

178019

15/06/2021

34

Goods/Services

الصنف

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

 عمان11814 - 144761

عنوان التبليغ

178019

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

absorbent paper for tobacco pipes - cigarette paper
— cigar- humidors- tobacco jars-tobacco pipesyellow amber (tips of-) for cigar and cigarette
holders-cigarettes -herbs for smoking-chewing
tobacco-cigarettes contain tobacco substitutes not
for medical purpose

 صناديق-  سيجار- ورق سجائر- ورق ماص لغاليين التبغ
 تبغ اطراف من-  غاليين تبغ-  اوعية تبغ- لترطيب التبغ
اعشاب- سجائر-الكهرمان االصفر لمباسم السيجار والسجائر
 سجائر تحتوى على بدائل تبغ ليست لغايات- تبغ مضغ-.التدخين
طبيه

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give owners the exclusive right to use
(the word pod and common word ) separately from
the mark

_______________________________________ا
) والكلمات العامة اذاpod(ان تسجيل هذه العالمة: لتنازل
ظهرت بمعزل عن العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق
باستعمال الكلمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

15/06/2021

Applicant Name:

Xyfil E - liquid solutions
: United Kingdom
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

144761- 11814 AMMAN
Class

34

:تاريخ ايداع الطلب

شركة اكسيفيل ال تي دي
بريطانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 طريق سيجويك1 انجلترا بريستن الوحدة
15 19

england preston unit 1 -15 19
sedgwick

178023

15/06/2021

34

Goods/Services

الصنف

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

 عمان11814 - 144761

عنوان التبليغ

178023

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

absorbent paper for tobacco pipes - cigarette paper
— cigar- humidors- tobacco jars-tobacco pipesyellow amber (tips of-) for cigar and cigarette
holders-cigarettes -herbs for smoking-chewing
tobacco-cigarettes contain tobacco substitutes not
for medical purpose

 صناديق-  سيجار- ورق سجائر- ورق ماص لغاليين التبغ
 تبغ اطراف من-  غاليين تبغ-  اوعية تبغ- لترطيب التبغ
اعشاب- سجائر-الكهرمان االصفر لمباسم السيجار والسجائر
سجائر تحتوى على بدائل تبغ ليست لغايات- تبغ مضغ-.التدخين
طبيه

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give owners the exclusive right to use
(pod ) and common word separately from the mark

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق: لتناز ل
) والكلمات العامة بمعزل عن العالمةpod( باستعمال
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

15/06/2021

Applicant Name:

Xyfil E - liquid solutions
: United Kingdom
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

144761- 11814 AMMAN
Class

34

:تاريخ ايداع الطلب

شركة اكسيفيل ال تي دي
بريطانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 طريق سيجويك1 انجلترا بريستن الوحدة
15 19

england preston unit 1 -15 19
sedgwick

178020

15/06/2021

34

Goods/Services

الصنف

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

 عمان11814 - 144761

عنوان التبليغ

178020

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من ا جل البضائع

absorbent paper for tobacco pipes - cigarette paper
— cigar- humidors- tobacco jars-tobacco pipesyellow amber (tips of-) for cigar and cigarette
holders-cigarettes -herbs for smoking-chewing
tobacco-cigarettes contain tobacco substitutes not
for medical purpose

 صناديق-  سيجار- ورق سجائر- ورق ماص لغاليين التبغ
 تبغ اطراف من-  غاليين تبغ-  اوعية تبغ- لترطيب التبغ
اعشاب- سجائر-الكهرمان االصفر لمباسم السيجار والسجائر
 سجائر تحتوى على بدائل تبغ ليست لغايات- تبغ مضغ-.التدخين
طبيه

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give owners the exclusive right to use
(the word pod and common word ) separately from
the mark

_______________________________________ا
ان تسج يل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق: لتنازل
)الكلمات العامة والوصفية بمعزل عنpod( باستعمال كلمة
العالمة

241

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

15/06/2021

Applicant Name:

Xyfil E - liquid solutions
: United Kingdom
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

144761- 11814 AMMAN
Class

34

Goods/Services

:تاريخ ايداع الطلب

شركة اكسيفيل ال تي دي
بريطانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 طريق سيجويك1 انجلترا بريستن الوحدة
15 19

england preston unit 1 -15 19
sedgwick

178021

15/06/2021

34

الصنف

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

 عمان11814 -144761

عنوان التبليغ

178021

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

absorbent paper for tobacco pipes - cigarette paper
— cigar- humidors- tobacco jars-tobacco pipesyellow amber (tips of-) for cigar and cigarette
holders-cigarettes -herbs for smoking-chewing
tobacco-cigarettes contain tobacco substitutes not
for medical purpose

 صناديق-  سيجار- ورق سجائر- ورق ماص لغاليين التبغ
 تبغ اطراف من-  غاليين تبغ-  اوعية تبغ- لترطيب التبغ
اعشاب- سجائر-الكهرمان االصفر لمباسم السيجار والسجائر
 سجائر تحتوى على بدائل تبغ ليست لغايات- تبغ مضغ-.التدخين
طبيه

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trade mark
does not give owners the exclusive ght to use the
word POD and common word separately from the
mark

_______________________________________ا
 و الكلمات العامة اذاpod  ان تسجيل هذه العالمة:: لتنازل
ظهرت بمعزل عن العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق
باستعمال كلمة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

28/06/2021

اسم طالب التسجيل:

ي يونان توباكو انترناشيونال كو ،.ليمتد.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الصين
شركة اجنبية

Yunnan Tobacco International
Co., Ltd.

Applicant Name:
Nationality

نو 345 .بانجينغ ستريت ،بانلونغ
ديستريكت ،كونمينغ سيتي ،يونان
بروفينس ،الصين
أبو غزالة للملكية الفكرية - Amman
ص.ب  921100عمان  11192االردن
177713

28/06/2021

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

التبغ ،السجائر ،السجائر اإللكترونية ،المحاليل السائلة
الستخدامها في السجائر اإللكترونية ،تبغ يلف باليد ،فوهات
(مباسم) السجائر ،أعواد الثقاب ،والعات للمدخنين ،فالتر
للسجائر ،منكهات للتبغ بخالف الزيوت العطرية.

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
No.345 Panjing Street,

Panlong
District, Kunming City,
Yunnan Province, China
Abu- Ghazaleh & Co. AmmanP.O.Box 921100 Amman
11192 , Jordan
Class
177713
34
34

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Tobacco; cigarettes; electronic cigarettes; liquid
solutions for use in electronic cigarettes; hand
rolling tobacco; cigarette tips; matches; lighters for
smokers; cigarette filters; flavorings, other than
essential oils, for tobacco.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

22/11/2021

اسم طالب التسجيل:

يوسف عبد القادر مصطفى االقرع

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان ضاحية الرشيد

رقم العالمة التجارية

177921

Yousef Abd-el-kader Mustafa
alaqra
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

Amman Dahite Alrashid

 11953 -4033عمان ضاحية الرشيد

عنوان التبليغ

22/11/2021

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

النرجيلة خراطيم النرجيلة ( برابيش) لوازم االرجيلة خاصة بما
في ذلك طاسات وصواني ورأس ومالقط للنرجيلة؛ المعسل
والمعسل المنكهه؛ تبغ منتوجات التبغ سجائر عيدان الثقاب و
السجائر االلكترونية

4033- 11953 Amman Dahite
Alrashid
34

34

Class

177921

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Hookah (narghile), hookahs hoses, hookah
accessories, namely, Bowls, trays, ware pipe heads
and tongs;molasses ,flavored molasses;tobacco,
tobacco products;cigarettes;electronic cigarette
;matches
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تاريخ ايداع الطلب:

09/03/2021

اسم طالب التسجيل:

فينغ ميديكال كو ،.ليمتد.
الصين
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Fengh Medical Co., Ltd.

Applicant Name:
Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
D3, No.6 Dongsheng

دي ،3نمبر 6.دونغشينغ ويست رود،
جيانغيين ناشيونال هاي-تك زون ،الصين
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
ص.ب 11184 -841153عمان  ،ضاحية
الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، 59
الطابق االرضي

176643

09/03/2021

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات البيع بالتجزئة للمستحضرات الصيدالنية والبيطرية
والصحية والمستلزمات الطبية؛ خدمات البيع بالجملة
للمستحضرات الصيدالنية والبيطرية والصحية والمستلزمات
الطبية؛ خدمات البيع بالتجزئة أو البيع بالجملة للمستلزمات
الطبية؛ خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات اإلشهار؛ عرض
ا لسلع على وسائل االتصال لغايات بيعهابالتجزئة؛ ترويج
المبيعات [لآلخرين]؛ خدمات التسويق, .

اعادة نشر العالمة لوجود خطأ في ترجمة الغايات

35

West
Road, Jiangyin National Hightech Zone, China
The Right Choice IP
P.O.Box841153- 11184 Amman,
Dahiat AL Rashid, Om Omarah
Street , Building No.59 Ground
floor 59
35

Class

176643

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Retail services for pharmaceutical, veterinary and
;sanitary preparations and medical supplies
Wholesale services for pharmaceutical, veterinary
;and sanitary preparations and medical supplies
;Retail or wholesale services for medical supplies
Advertising; Publicity; Presentation of goods on
communication media, for retail purposes; Sales
promotion for others; Marketing services. ,
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

07/09/2020

Applicant Name:

M. H. Alshaya Co. W.L.L.
: Kuwait
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

07/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

)م.م.شركة محمد حمود الشايع (ذ
كويت
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 كويت- الصفاة

Safat- Kuwait
Ala'a Mohammad Al Bataineh
P.O.Box18055- 11195 Emmar
Towrs, 6th Circle, Tower B,
11th Floor
Class
177702
35
35

Goods/Services

Advertising; business management; business
administration; office functions. Business and hotel
management, marketing and promotion services;
business and hotel administration; business secretarial
services; advertising services, advertising of
commercial or residential real estate; arranging and
conducting of real estate auctions; rental of
advertisement of hoardings and billboards; department
stores and supermarket retailing services; distribution
of samples and souvenirs; arranging, conducting and
organizing exhibitions for business and commercial
purposes; organization of exhibitions for commercial
advertising purposes; providing facilities for business
meetings; rental of advertising space; real estate
marketing; real estate marketing analysis; sales
promotion for others; dissemination of advertising
matter; shop window dressing; leasing of billboards;
advertising; shopping mall services; provision of
information, consultancy services and advisory services
relating to all the aforesaid services; the bringing
together for the benefit of others a variety of goods,
enabling customers to conveniently view and purchase
those goods.

المحامي عالء محمد البطاينة
-  ابراج إعمار11195 -18055ب.ص
11  الطابق-  برج ب-الدوار السادس
الصنف

177702

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 تفعيل، توجيه األعمال، إدارة األعمال،خدمات الدعاية واإلعالن
، خدمات إدارة األعمال والفنادق التسويق والترويج،النشاط المكتبي
 خدمات، خدمات سكرتارية األعمال،خدمات توجيه األعمال والفنادق
الدعاية واإلعالن وخدمات الدعاية واإلعالن فيما يتعلق بالعقارات
 تأجير إعالنات، إدارة وتنظيم المزادات العقارية،التجارية أو السكنية
 خدمات البيع بالتجزئة في محالت،الالفتات واللوحات اإلعالنية
، توزيع العينات والهدايا التذكارية،األقسام المتعددة والسوبرماركت
،ترتيب وإدارة وتنظيم المعارض لغايات األعمال وغايات تجارية
 توفير مرافق الجتماعات،تنظيم المعارض لغايات اإلعالنات التجارية
 تحليل تسويق، تسويق العقارات، تأجير المساحات اإلعالنية،األعمال
، نشر مواد الدعاية واإلعالن، ترويج المبيعات لآلخرين،العقارات
، الدعاية واإلعالن، تأجير الالفتات،تزيين واجهات المحالت التجارية
 توفير خدمات المعلومات واالستشارات،خدمات مراكز التسوق
 خدمات تجميع،ًوالمشورة المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة آنفا
 وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها،تشكيلة من السلع لصالح الغير
.وشرائها عند الحاجة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

21/02/2021

Applicant Name:

ALADEL COMPANY FOR
FOOD INDUSTRIES
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

710436- 11171 AMMAN ALMUAQER INDUSTIAL
AREA
710436- 11171 AMMAN ALMUAQER INDUSTIAL
AREA
Class
177826
35

Goods/Services

import-export agency services

21/02/2021

:تاريخ ايداع الطلب

العادل لصناعة المواد الغذائيه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
-  عمان11171 -710436
- عمان11171 -710436

35

الصنف

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

عنوان التبليغ

177826

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات وكاالت االستيراد والتصدير
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تاريخ ايداع الطلب:

02/03/2021

اسم طالب التسجيل:

برافو للمكسرات
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان ،األردن

02/03/2021

Date of

Bravo Nuts Company
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

Amman, Jordan

Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب - 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
177721
35
35
177721

من اجل البضائع/الخدمات التالية

محالت بيع التجزئة المتعلقة بالمواد الغذائية ،محالت بيع الجملة
المرتبطة بالمواد الغذائية ،عرض المنتجات ،الدعاية واإلعالن
المرتبطة بالمواد الغذائية ،عرض السلع ،وكاالت االستيراد
والتصدير ،المعارض (تنظيم المعارض) لألغراض التجارية أو
ألغراض الدعاية واإلعالن ،مساحات لإلعالن (تأجير مساحات
لإلعالن) ،نشر مواد الدعاية واإلعالن ،الدعاية واإلعالن عبر
االنترنت على شبكة حاسوب ،البيع بالتجزئة (عرض السلع عبر
وسائل االتصاالت لغايات البيع بالتجزئة).

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Retail outlets related to foods products; Wholesale
;shops related to foods products; View products
;Advertising related to food products
;Demonstration of goods; Import-export agencies
Exhibitions (Organization of –) for commercial or
advertising purposes; Advertising space (Rental of
–); Distribution of samples; On-line advertising on
a computer network; Retail purposes (Presentation
of goods on communication media for –).
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Date of

21/03/2021

Applicant Name:

Automobiles PEUGEOT
: France
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

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

21/03/2021

:تاريخ ايداع الطلب

أوتوموبيلز بيجو
فرنسا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

78300 ، بوليفارد دي ل يوروب2-10
 فرنسا،بواسي

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100 ب.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
177739
35
35
177739

Goods/Services

Services of bringing together (excluding the
transport thereof) of vehicles and of used vehicles,
their parts and accessories enabling customers to
conveniently view and purchase them commodly;
presentation of vehicles and of used vehicles, their
parts and accessories on any communication
media for retail purposes; organization of
exhibitions for commercial and advertising
purposes.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : AD
Claim No : 35462
Claim Date : 2020-12-03

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات الجمع (باستثناء نقلها) للمركبات والمركبات المستعملة
وأجزائها (قطعها) وملحقاتها (إكسسواراتها) لتمكين العمالء من
 عرض المركبات والمركبات،استعراضها وشرائها بسهولة
المستعملة وأجزائها (قطعها) وملحقاتها (إكسسواراتها) على أي
 تنظيم المعارض،وسائط اتصال ألغراض البيع بالتجزئة
.لألغراض التجارية واإلعالنية

_______________________________________ا
AD : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
35462 : رقم االدعاء
03-12-2020 : تاريخ االدعاء

249

تاريخ ايداع الطلب:

01/04/2021

اسم طالب التسجيل:

فودافون جروب بي ال سي
بريطانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

01/04/2021

Date of

Vodafone Group PLC
: United Kingdom
Foreign Company

Applicant Name:

Vodafone House, The
فودافون هاوس  ،ذا كونيكشن  ،نيوبوري ،
Connection, Newbury,
بيركشير آر جي2 14اف ان ،
Berkshire RG14 2FN,
Ala'a Mohammad Al Bataineh
المحامي عالء محمد البطاينة
P.O.Box18055- 11195 P.O. Box
ص.ب 11195 -18055ابراج إعمار -
18055 -11195, 6th Circle
الدوار السادس -برج ب  -الطابق 11
Emmar Towers A, 11th Floor
Class
الصنف
177701
35
35
177701

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات الدعاية واإلعالن والتسوق والترويج ،خدمات البيع بالتجزئة المتعلقة بالهواتف والهواتف
المتحركة والهواتف الذكية واألجهزة الرقمية المتحركة وأجهزة االتصاالت وبرامج الكمبيوتر
أجهزة الكمبيوتر وشبكات االتصال االلكتروني ولوازم هذه السلع وأجهزة فك التشفير وأجهزة
المودم وأجهزة وأدوات ولوازم االتصاالت ،خدمات تجميع تشكيلة من خدمات االتصاالت
والكمبيوتر لصالح الغير ،وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشرائها عند الحاجة ،خدمات
الرد على الهاتف وإرسال الرسائل ،توفير مساحات على مواقع الويب لإلعالن عن السلع
والخدمات ،خدمات تجميع تشكيلة من أجهزة وأدوات وبرامج االتصال واالتصاالت لصالح الغير
وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشراء هذه السلع عند الحاجة بما في ذلك تلك الخدمات
المقدمة عبر الشبكة من قاعدة بيانات كمبيوتر أو من االنترنت أو غيرها من الشبكات
االلكترونية ،خدمات تجميع تشكيلة من الخدمات تحديدا ً خدمات األعمال والخدمات المالية
والتقارير التجارية والمعلومات وخدمات معلومات التكنولوجيا وخدمات العلوم العلمية وخدمات
المعلومات عن الطبيعة وخدمات النقل وخدمات معلومات النقل وخدمات المعلومات عن الفن
وخدمات المعلومات عن التاريخ وخدمات المعلومات عن السفر والثقافة واأللعاب والمقامرة
وخدمات المعلومات عن األفالم والمالحة لصالح الغير وذلك لتمكين المستخدمين من معاينتها
وشراء هذه الخدمات عند الحاجة ،خدمات تجميع تشكيلة من الخدمات تحديدا ً خدمات الترفيه
والمعلومات عن الترفيه وخدمات المعلومات عن األزياء وخدمات تصميم األزياء وخدمات
المعلومات عن أنماط الحياة (الصحية) وخدمات التمارين الحياتية والمعلومات عن الصحة
والجمال واللياقة و خدمات المعلومات عن الموسيقى وخدمات المعلومات عن الرياضة وخدمات
التقارير اإلخبارية وتقارير عن الشؤون الحالية وخدمات المعلومات لصالح الغير وذلك لتمكين
المستخدمين من معاينتها وشراء هذه الخدمات عند الحاجة ،خدمات تجميع تشكيلة من الخدمات
في مجال المعلومات عن األ عمال وخدمات المعلومات المالية لصالح الغير وذلك لتمكين
المستخدمين من معاينتها وشراء هذه الخدمات عند الحاجة ،خدمات تجميع تشكيلة من الخدمات
في مجال خدمات المعلومات التجارية على هيئة سندات وأسهم وخدمات المعلومات عن
التكنولوجيا وخدمات المعلومات عن العلوم وخدمات المعلومات عن الطبيعة وخدمات المعلومات
عن النقل وخدمات معارض الفنون وخدمات المعلومات عن الفنون وخدمات المعلومات عن
التاريخ لصالح الغير وذلك لتمكين المستخدمين من معاينتها وشراء هذه الخدمات عند الحاجة،
خدمات تجميع تشكيلة من الخدمات في مجال خدمات المعلومات عن السفر والثقافة واأللعاب
والمقامرة وخدمات المعلومات عن األفالم وخدمات إنتاج األفالم وخدمات المعلومات عن
المالحة لصالح الغير وذلك لتمكين المستخدمين من معاينتها وشراء هذه الخدمات عند الحاجة،
خدمات تجميع تشكيلة من محتويات الوسائط الرقمية القابلة للتنزيل بما في ذلك البرامج
وتطبيقات البرامج واألفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفيديوات والموسيقى والنصوص
والبيانات والصور والرسوم البيانية ونغمات الرنين لصالح الغير وذلك لتمكين عامة الزبائن من
معاينتها وشراء هذه السلع عند الحاجة ،خدمات تجميع تشكيلة من مزودي الخدمات تحديدا ً
مزودي محتويات وسائط رقمية بما في ذلك البرامج وتطبيقات البرامج واألفالم وبرامج
التلفزيون وبرامج الراديو والفيديوات والموسيقى والنصوص والبيانات والصور والرسوم البيانية
ونغمات الرنين لصالح الغير عبر اإلنترنت أو شبكات االتصاالت أو عبر خدمة التدفق وذلك
لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشراء هذه الخدمات عند الحاجة ،توفير المعلومات التجارية

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services
Advertising, marketing and promotion services; retail services connected
with telephones, mobile telephones, smartphones, mobile digital devices,
telecommunication apparatus, computer software, computers and electronic
communication networks and accessories for such goods, set-top boxes and
modems, telecommunication apparatus, devices and accessories; the
bringing together, for the benefit of others, of a variety of
telecommunications and computer services, enabling customers to
conveniently view and purchase those services; telephone answering and
message handling services; provision of space on websites for advertising
goods and services; the bringing together, for the benefit of others, of a
variety of communications and telecommunications apparatus, instruments
and software, enabling customers to conveniently view and purchase those
goods, including such services provided online from a computer database,
the Internet or other electronic network; the bringing together, for the
benefit of others, of a variety of services, namely, business, finance and
trade reporting and information services, technology information services,
science information services, nature information services, transport services,
transport information services, art information services, history information
services, travel and culture information services, games and gaming, film
and navigation information services enabling users to conveniently view and
acquire those services; the bringing together, for the benefit of others, of a
variety of services, namely, entertainment services, entertainment
information services, fashion information services, fashion design services,
lifestyle [health] information services, life coaching services, health, beauty
and fitness information services, music information services, sports
information services, news reporting services, current affairs reporting and
information services enabling users to conveniently view and acquire those
services; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of
services in the field of business information services and, finance
information services enabling users to conveniently view and acquire those
services; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of
services in the field of trade information services in the nature of stocks and
shares, technology information services, science information services,
nature information services, transport information services, art exhibition
services, art information services, history information services enabling
users to conveniently view and acquire those services; the bringing together,
for the benefit of others, of a variety of services in the field of travel and
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culture information services, games and gaming, film information services,
film production services and navigation information services enabling users
to conveniently view and acquire those services; the bringing together, for
the benefit of others, of a variety of downloadable digital media content,
including software, software applications, films, television programmes,
radio programmes, videos, music, text, data, images, graphics and ringtones,
enabling customers to conveniently view and purchase those goods; the
bringing together for the benefit of others of a variety of services providers,
namely providers of digital media content including software, software
applications, films, television programmes, radio programmes, videos,
music, text, data, images, graphics and ringtones via the Internet or
telecommunications network or via a streaming service, enabling customers
to conveniently view and purchase those services; provision of commercial
information and advice to the prospective purchasers of commodities and
goods; administration of loyalty programmes involving discounts or
incentives; loyalty card services; organisation, operation and supervision of
sales and promotional incentive schemes; provision of commercial
information and advice on the supply and promotion of products and
selection and display of goods; compilation and systemisation of
information into computer databases and online searchable databases;
compilation of directories, including business and commercial directories,
for publication on computer databases, the Internet or other electronic
networks; administrative services, namely, searching, browsing and
retrieving information, sites and other resources available on global
computer networks for others; organising content of information provided
over a global computer network according to user preference; compiling and
providing commercial prices and statistics information; arranging and
conducting of exhibitions for business purposes; data processing services;
data management services; collection of data; business data analysis
services; business promotion, research, management, administration,
assistance and information services; business strategy and planning services;
economic forecasting, marketing, market research, market analysis and
survey services; publication of publicity texts; compilation of statistical
information; provision of trade information; dissemination of advertising
matters for others via wireless networks, telecommunication apparatus or
devices or a global computer network; advertising services provided by
television and radio and via electronic media; customer club services, for
commercial, promotional and/or advertising purposes; subscriptions
[arranging-] to telecommunication services for others; subscriptions
[arranging-] to a telematics, telephone or computer service [Internet];
subscription to a television channel; auctioning via telecommunications
networks; electronic commerce services, namely, providing information
about products via telecommunication networks for advertising and
marketing purposes; publicity and sales promotion relating to goods and
services, offered and ordered by telecommunications; business promotion
services provided by telephone; organisation for a third party of telephone
welcoming services and of telephone receptionist services; commercial
information services provided by access to a computer database; providing
online business directory information services; providing telephone
directory information via the Internet; arranging of subscriptions to online
music streaming services; compilation of information resulting from the
surveillance of traffic; data retrieval services.
________________________________________Priority claim: Claim
Country : JM
Claim No : 81658
Claim Date : 2020-10-02

 إدارة برامج الوالء المشتملة على خصومات أو،والمشورة للمشترين المحتملين للسلع والبضائع
 تنظيم وتشغيل واإلشراف على المبيعات وبرامج الحوافز، خدمات بطاقات الوالء،حوافز
 توفير المعلومات التجارية والمشورة حول التزويد وترويج المنتجات واختيار،الترويجية
 تجميع وتنظيم المعلومات في قواعد بيانات كمبيوتر وقواعد بيانات قابلة للبحث،وعرض السلع
 تجميع الدالئل بما في ذلك دالئل األعمال والدالئل التجارية للنشر على قواعد بيانات،عبر الشبكة
 الخدمات اإلدارية تحديدا ً البحث،كمبيوتر أو على اإلنترنت أو غيرها من الشبكات االلكترونية
عن وتصفح واسترجاع المعلومات والمواقع وغيرها من المصادر المتاحة على شبكات الكمبيوتر
 تنظيم محتوى المعلومات المقدم عبر شبكة كمبيوتر عالمية وفقا ً لمرجع،العالمية لآلخرين
 تنظيم وإدارة المعارض، تجميع وتوفير األسعار التجارية ومعلومات عن االحصائيات،المستخدم
 خدمات تحليل، تجميع البيانات، خدمات إدارة البيانات، خدمات معالجة البيانات،لغايات األعمال
 خدمات الترويج والبحث واإلدارة والتوجيه والمساعدة والمعلومات فيما يتعلق،بيانات األعمال
 التنبؤات االقتصادية والتسويق وخدمات بحث، خدمات استراتيجيات وتخطيط األعمال،باألعمال
 توفير، تجميع المعلومات اإلحصائية، نشر النصوص اإلعالنية،السوق وتحليل ومسح السوق
 نشر المواد اإلعالنية لآلخرين عبر شبكات السلكية أو أجهزة أو أدوات،المعلومات التجارية
 خدمات الدعاية واإلعالن المقدمة من خالل التلفزيون،ا التصاالت أو عبر شبكة كمبيوتر عالمية
أو الترويجية/ خدمات نوادي العمالء للغايات التجارية و،والراديو وعبر الوسائط االلكترونية
 تنظيم االشتراكات لخدمات، تنظيم االشتراكات في خدمات االتصاالت لآلخرين،أو اإلعالنية/و
 خدمات، االشتراك في قنوات التلفزيون،)تقنيات المعلومات أو الهاتف أو الكمبيوتر (إنترنت
 خدمات التجارية االلكترونية تحديدا ً توفير المعلومات حول،المزادات عبر شبكات االتصاالت
 الدعاية والمبيعات والترويج فيما،المنتجات عبر شبكات االتصاالت لغايات اإلعالن والتسويق
 خدمات ترويج األعمال،يتعلق بالسلع والخدمات المعروضة والمطلوبة من خالل االتصاالت
 تنظيم خدمات الترحيب عبر الهاتف وخدمات استقبال المكالمات،المقدمة عن طريق الهاتف
 توفير، خدمات المعلومات التجارية المقدمة من خالل الوصول إلى قاعدة بيانات كمبيوتر،للغير
 توفير المعلومات عن خدمات دالئل الهاتف عبر،المعلوم ات عن خدمات الدالئل التجارية
 تجميع المعلومات الناتجة، تنظيم االشتراكات في خدمات تدفق الموسيقى عبر الشبكة،االنترنت
. خدمات استرجاع البيانات،عن مراقبة حركة المرور

 بلد:_______________________________________االدعاء بحق االولوية
JM :االدعاء
81658 : رقم االدعاء
02- 10- 2020 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

12/04/2021

Applicant Name:

Wathba Investment Co.
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

12/04/2021

:تاريخ ايداع الطلب

الوثبه لالستثمار
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

65 Amer Bin Malek St., Khalda
.ب. خلدا – ص، شارع عامر بن مالك65
- P.O. Box 851439, Amman,
 األردن،11185  عمان،851439
11185, Jordan
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
177998
35
35
177998

Goods/Services

Import, export & selling, heating systems &
components & cooling & air conditioning &
sanitary systems & constructions & building
materials.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات االستيراد والتصدير والبيع ألنظمة الحماية والمكونات
وأنظمة التبريد وتكييف الهواء واألنظمة الصحية ومواد
اإلنشاءات والبناء
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Date of

03/06/2021

Applicant Name:

Saudi Research & Media
Group
: Saudi Arabia
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Makah Almukarama Road,
Almutamarat district, Riyadh
11583, P.O. Box 53108 , Saudi
Arabia
Abu- Ghazaleh & Co.
Amman- P.O.Box 921100
Amman 11192 , Jordan
Class
177848
35
35

Goods/Services

Presentation of goods on communication media,
for retail purposes, sales promotion for others,
procurement services for others [purchasing goods
and services for other businesses], provision of an
on line marketplace for buyers and sellers of goods
and services, commercial administration of the
licensing of the goods and services of others,
organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes, business inquiries, business
management assistance, commercial information
agency services, design of advertising materials,
marketing research, arranging newspaper
subscriptions for others, on line advertising on a
computer network, organization of trade fairs for
commercial or advertising purposes, publication of
publicity texts, public relations, radio advertising,
arranging subscriptions to telecommunication
services for others, television advertising,
telemarketing services, production of teleshopping
programmes / production of teleshopping
programs

03/06/2021

:تاريخ ايداع الطلب

المجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم

:اسم طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية
، حي المؤتمرات،طريق مكة المكرمة
،53108 .ب. ص،11583 الرياض
المملكة العربية السعودية
- Amman الفكر ية

أبو غزالة للملكية
 االردن11192  عمان921100 ب.ص
الصنف

177848

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

عرض السلع على وسائط االتصال ألغراض البيع بالتجزئة
وترويج المبيعات لآلخرين وخدمات الشراء لآلخرين [شراء
السلع و الخدمات ألعمال أخرى] وتوفير سوق عبر اإلنترنت
لمشتري وبائعي السلع والخدمات واإلدارة التجارية لـترخيص
سلع وخدمات اآلخرين وتنظيم المعارض ألغراض تجارية أو
دعائية واالستفسارات التجارية والمساعدة في إدارة األعمال
وخدمات وكاالت المعلومات التجارية وتصميم المواد اإلعالنية
وأبحاث التسويق وترتيب اشتراكات الصحف لآلخرين واإلعالن
عبر اإلنترنت على شبكة الكمبيوتر وتنظيم المعارض التجارية
لألغراض التجارية أو اإلعالنية ونشر النصوص الدعاية
والعالقات العامة واإلعالن اإلذاعي وترتيب االشتراكات في
خدمات االتصاالت لآلخرين واإلعالن التلفزيوني وخدمات
 إنتاج/ التسويق عبر الهاتف وإنتاج برامج التسوق عن بعد
برامج التسوق عن بعد
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Date of
Applicant Name:

21/06/2021

اعالن الجريدة الرسمية

Great Wall Motor Company
Limited

21/06/2021

:تاريخ ايداع الطلب

جريت وول موتور كومباني ليمتد

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
2266 Chaoyang South

Applicant for
Correspondence

Trademark

Street,
Baoding , Hebei , 071000,
China
Abu- Ghazaleh & Co.
Amman- P.O.Box 921100
Amman 11192 , Jordan
Class
177766
35

Goods/Services

Import export agency services; sales promotion for
others; procurement services for others
[purchasing goods and services for other
businesses]; marketing; advertising; presentation
of goods on communication media, for retail
purposes; provision of an online marketplace for
buyers and sellers of goods and services; business
management and organization consultancy.

 باودنغ، تشاويانغ ساوث ستريت2266
 الصين،071000 ،هبي,
- Amman الفكرية

أبو غزالة للملكية
 االردن11192  عمان921100 ب.ص
35

الصنف

177766

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، ترويج المبيعات لآلخرين،خدمات وك االت االستيراد والتصدير
،]خدمات الشراء لآلخرين [شراء سلع وخدمات ألعمال أخرى
 عرض البضائع على وسائط االتصال، دعاية وإعالن،تسويق
 توفير سوق عبر اإلنترنت لمشتري،ألغراض البيع بالتجزئة
. إدارة األعمال واالستشارات التنظيمية،وبائعي السلع والخدمات
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

24/06/2021

Applicant Name:

lhtiraf consulting and and
technical support
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

35

Goods/Services

شركة احتراف لالستشارات والدعم الفني
م.م.ذ
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

 عمان شارع الشهيد11953 -4724
وصفي التل

4724- 11953 amman-wasfi altal street
Class

:تاريخ ايداع الطلب

عمان شارع الشهيد وصفي التل

amman-wasfi al-tal street

177936

24/06/2021

35

الصنف

177936

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Invoicing Business Invoicing Invoicing
consultancy Invoicing services

فوترة فواتير االعمال استشارات الفوترة خدمات اصدار الفواتير
– الفوترة

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

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

تاريخ ايداع الطلب:

24/06/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة احتراف لالستشارات والدعم الفني
ذ.م.م
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

عمان شارع الشهيد وصفي التل

177938

من اجل البضائع/الخدمات التالية

استشارات ادارة االعمال

lhtiraf consulting and and
technical support
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

amman-wasfi al-tal street

 11953 -4724عمان شارع الشهيد
وصفي التل
الصنف

24/06/2021

Date of

4724- 11953 amman-wasfi altal street
35

35

Class

177938

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Business Management Consulting

256

Date of
Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

28/06/2021

Shenzhen MOONWK Culture
Techology Co., Ltd

Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Floor 29, Block B,

Applicant for
Correspondence

Trademark

China

Outdoor advertising; Advertising; Online
advertising on a computer network; presentation of
footwear on communication media, for retail
purposes; Development of advertising concepts;
Marketing; Demonstration of goods; Organization
of exhibitions for commercial or advertising
purposes; Import export agency services;
Organization of fashion shows for promotional
purposes; Market studies; Employment agency
services; Personnel management consultancy;
Personnel recruitment; Web indexing for
commercial or advertising purposes.

:تاريخ ايداع الطلب

،.شينزهين مونوك كلتشر تيكنولوجي كو
ليمتد
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 تشاينا ريسورسز الند، بلوك بي، 29 فلور
 يويهاي، شينان أفينيو9668 . نو،بلدنغ
518000  الصين، شينزين، نانشان،ستريت

Resources Land
Building,No.9668 Shennan
Avenue, Yuehai Street,
Nanshan,Shenzhen, China
518000
Abu- Ghazaleh & Co. AmmanP.O.Box 921100 Amman
11192 , Jordan
Class
177710
35
35

Goods/Services

28/06/2021

أبو غزالة للملكية الفكرية
 االردن11192  عمان921100 ب.ص
- Amman

الصنف

177710

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 الدعاية، الدعاية واالعالن،الدعاية واالعالن الخارجي
 عرض لباس،واالعالن عبر اإلنترنت على شبكة الكمبيوتر
،القدم (األحذية) على وسائط االتصال ألغراض البيع بالتجزئة
 إظهار وإشهار، التسويق،تطوير مفاهيم الدعاية واالعالن
 خدمات، تنظيم المعارض لغايات تجارية أو دعائية،السلع
 تنظيم عروض األزياء ألغراض،وكاالت االستيراد والتصدير
، خدمات وكاالت التوظيف، دراسا ت السوق،ترويجية
 فهرسة، تعيين الموظفين،استشارات إدارة شؤون الموظفين
.الويب (المواقع اإللكترونية) لغايات تجارية أو دعائية
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Date of
Applicant Name:

28/06/2021

اعالن الجريدة الرسمية

Shenzhen MOONWK Culture
Techology Co., Ltd

Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Floor 29, Block B,

Applicant for
Correspondence

Trademark

28/06/2021

:تاريخ ايداع الطلب

،.شينزهين مونوك كلتشر تيكنولوجي كو
ليمتد
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

China
 تشاينا ريسورسز الند، بلوك بي، 29 فلور
Resources Land Building,
 يويهاي، شينان أفينيو9668 . نو،بلدنغ
518000  الصين، شينزين، نانشان،ستريت
No.9668 Shennan Avenue,
Yuehai Street, Nanshan,
Shenzhen, China 518000
Abu- Ghazaleh & Co. 921100- 921100 أبو غزالة للملكية الفكرية
11192 P.O.Box 921100
11192  عمان921100 ب.ص11192
Amman 11192 , Jordan
االردن
Class
الصنف
177745
35
35
177745

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

دوا زو لو
Goods/Services

Outdoor advertising; Advertising; Online
advertising on a computer network; presentation of
footwear on communication media, for retail
purposes; Development of advertising concepts;
Marketing; Demonstration of goods; Organization
of exhibitions for commercial or advertising
purposes; Import export agency services;
Organization of fashion shows for promotional
purposes; Market studies; Employment agency
services; Personnel management consultancy;
Personnel recruitment; Web indexing for
commercial or advertising purposes.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 الدعاية، الدعاية واالعالن،الدعاية واالعالن الخارجي
 عرض لباس،واالعالن عبر اإلنترنت على شبكة الكمبيوتر
،القدم (األحذية) على وسائط االتصال أل غراض البيع بالتجزئة
 إظهار وإشهار، التسويق،تطوير مفاهيم الدعاية واالعالن
 خدمات، تنظيم المعارض لغايات تجارية أو دعائية،السلع
 تنظيم عروض األزياء ألغراض،وكاالت االستيراد والتصدير
، خدمات وكاالت التوظيف، دراسات السوق،ترويجية
 فهرسة، تعيين الموظفين،استشارات إدارة شؤون الموظفين
.الويب (المواقع اإللكترونية) لغايات تجارية أو دعائية
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Date of
Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

28/06/2021

Shenzhen MOONWK Culture
Techology Co., Ltd

Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Floor 29, Block B,

Applicant for
Correspondence

Trademark

28/06/2021

:تاريخ ايداع الطلب

،.ششينزهين مونوك كلتشر تيكنولوجي كو
ليمتد
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

China
 تشاينا ريسورسز الند، بلوك بي، 29 فلور
Resources Land Building,
 يويهاي، شينان أفينيو9668 . نو،بلدنغ
518000  الصين، شينزين، نانشان،ستريت
No.9668 Shennan Avenue,
Yuehai Street, Nanshan,
Shenzhen, China 518000
Abu- Ghazaleh & Co. Amman- Amman أبو غزالة للملكية الفكرية
P.O.Box 921100 Amman
 االردن11192  عمان921100 ب.ص
11192 , Jordan
Class
الصنف
177746
35
35
177746

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

DUOZOULU
Goods/Services

Outdoor advertising; Advertising; Online
advertising on a computer network; presentation of
footwear on communication media, for retail
purposes; Development of advertising concepts;
Marketing; Demonstration of goods; Organization
of exhibitions for commercial or advertising
purposes; Import export agency services;
Organization of fashion shows for promotional
purposes; Market studies; Employment agency
services; Personnel management consultancy;
Personnel recruitment; Web indexing for
commercial or advertising purposes.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 الدعاية، الدعاية واالعالن،الدعاية واالعالن الخارجي
 عرض لباس،واالعالن عبر اإلنترنت على شبكة الكمبيوتر
،القدم (األحذية) على وسائط االتصال ألغراض البيع بالتجزئة
 إظهار وإشهار، التسويق،تطوير مفاهيم الدعاية واالعالن
 خدمات، تنظيم المعارض لغايات تجارية أو دعائية،ا لسلع
 تنظيم عروض األزياء ألغراض،وكاالت االستيراد والتصدير
، خدمات وكاالت التوظيف، دراسات السوق،ترويجية
 فهرسة، تعيين الموظفين،استشارات إدارة شؤون الموظفين
.الويب (المواقع اإللكترونية) لغايات تجارية أو دعائية

259

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

13/07/2021

Applicant Name:

Vene DMCC
: United Arab Emirates
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

941238- 11194 Amman
Class

:تاريخ ايداع الطلب

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

:اسم طالب التسجيل

امارات دبي

United Arab Emirates

177868

13/07/2021

35

Goods/Services

Business Administration; office jobs; obtaining
business information; ancillary business
evaluations, advisory services and advice in
relation to business analysis; trade investigations;
business information services; negotiating and
concluding trade transactions for third parties:
organizing trade fairs and exhibitions for
commercial or advertising purposes; organizing
trade fairs

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

35

الصنف

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

 عمان11194 -941238

عنوان التبليغ

177868

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

إدارة أعمال؛ وظائف المكتب؛ الحصول على المعلومات
التجارية؛ تقييمات األعمال المساعدة والخدمات االستشارية
واالستشارات فيما يتعلق بتحليل األعمال؛ تحقيقات تجارية
خدمات المعلومات التجارية؛ التفاوض وإبرام المعامالت
التجارية ألطراف ثالثة؛ تنظيم المعارض التجارية والمعارض
ألغراض تجارية أو دعائية ؛ تنظيم المعارض التجارية

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

تاريخ ايداع الطلب:

03/08/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة تيسير ابو شقدم وشركاه

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

االردن
مؤسسة فردية

03/08/2021

Date of

tayser abu shoqdam and
partners
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

عمان /خلدا

عنوان التبليغ

 11953 - 3249عمان/خلدا

رقم العالمة التجارية

177939

amman/khalda
3249- 11953 amman/jabal al
husien
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الدعاية واالعالن ،تجارة االبواب والمطابخ ،استيراد والتصدير

35

35

Class

177939

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

advertising، doors and kitchens trade ,import and
export

261

:تاريخ ايداع الطلب

amar saied saleh al khader
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

عمار سعيد صالح الخضر
االردن
مؤسسة فردية

:اسم طالب التسجيل

420- 1953 amman/marka

ماركا/  عمان1953 -420

03/08/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

03/08/2021

Date of

177839

Class

35

Goods/Services

E-marketing,displaying goods,services for selling
new and used clothes,shoes,children wear and
accessories ,bagmprofessional clothes and
sportswear,advertising

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

35

الصنف

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

ماركا/  عمان1953 -420

420- 1953 amman/marka

: جنسية الطالب

177839

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تسويق الكتروني عرض البضائع خدمات بيع المالبس الجديدة
والمستعملة واالحذية والبسة االطفال ومستلزماتها والحقائب
الدعاية واالعالن، والمالبس المهنية وااللبسة الرياضية

_______________________________________ا
تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
 ) بمعزل عن العالمهVintage ( باستعمال الكلمة

262

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

04/05/2021

Applicant Name:

Firas and Musa Ibrahim Musa
Affana
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Mahmoud Abdul-Jabbar Abu
Mahfouz 830052- 11183
Amman - Marj Al-Hamam Sumou Al Meera Muhammad
Street - near Al-Bakri
roundabout - Granada complex
- fourth floor
Mahmoud Abdul-Jabbar Abu
Mahfouz 830052- 11183
Amman - Marj Al-Hamam Sumou Al Meera Muhammad
Street - near Al-Bakri
roundabout - Granada complex
- fourth floor
Class
177866
35
35

Goods/Services

Trade services for supplies, supermarket
equipment, import and export

04/05/2021

:تاريخ ايداع الطلب

فراس وموسى ابراهيم موسى عفانه

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
- 830052 محفوظ

محمود عبد الجبار أبو
 شارع سمو-  مرج الحمام- عمان11183
-  بالقرب من دوار البكري- الميرة محمد
 الطابق الرابع- مجمع غرناطة

محمود عبد الجبار أبو محفوظ
 شارع سمو-  مرج الحمام- عمان11183
-  بالقرب من دوار البكري- الميرة محمد
 الطابق الرابع- مجمع غرناطة
- 830052

الصنف

177866

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 استيراد وتصدير, خدمات تجارة لوازم تجهيزات سوبر ماركت
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

05/08/2021

Applicant Name:

muammar mufiq ahmed
zaytoun
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

:تاريخ ايداع الطلب

معمر مفيق احمد زيتون

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
العقبة

aqaba
200- 77110 aqba
177767

05/08/2021

Class

35

Goods/Services

35

الصنف

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

 العقبة77110 - 200

عنوان التبليغ

177767

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

E- marketing in the field of agricultural pesticides,
online retail and wholesale services in the field of
agricultural pesticides, services for displaying
products in the field of agricultural pesticides
through a website.

 خدمات البيع,التسويق اإللكتروني في مجال المبيدات الزراعية
,بالتجزئة والجملة عبر اإلنترنت في مجال المبيدات الزراعية
خدمات عرض منتجات في مجال المبيدات الزراعية من خالل
.موقع إلكتروني

________________________________________
Disclaimer : notice: the registration of this trade
mark does not give owners the exclusive right to
use (mobeed,jo) separately from the mark.

_______________________________________ا
 إن تسجيل هذه العالمة ال يعطى أصحابها: مالحظة: لتنازل
.  جو) معزل عن العالمة, الحق المطلق باستعمال (مبيد
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

31/08/2021

اسم طالب التسجيل:

أستون مارتن الجوندا ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

بانبوري رود ،جايدون ،وارويك ،سي
في0 35دي بي ،المملكة المتحدة
المحامي عالء
11195ابراج اعمار  -الدوار السادس
177788

من اجل البضائع/الخدمات التالية
إدارة األعمال ،توجيه األعمال ،إدارة الملكيات العقارية ،إدارة مشاريع األعمال ،خدمات
الوساطة في األعمال ،خدمات الوساطة في األعمال لبائعي ومشتري المركبات ،خدمات إدارة
المواهب ،خدمات إدارة المواهب لمصممي المشاهير والرياضيين وسائقي سيارات السباق،
خدمات الدعاية واإلعالن والتسويق والترويج ،خدمات الدعاية واإلعالن والتسويق والترويج
المتعلقة بالمركبات ذات المحركات أو أجزاء وقطع المركبات ذات المحركات والضمانات أو
التأمين للمركبات ذات المحركات و/أو إصالحها ،خدمات البيع بالتجزئة وخدمات البيع بالتجزئة
عبر االنترنت وخدمات البيع بالتجزئة المقدمة الكترونياً ،خدمات البيع بالتجزئة وخدمات البيع
بالتجزئة عبر االنترنت وخدمات البيع بالتجزئة المقدمة الكترونيًا المتعلقة ببيع المركبات
والعربات والسيارات والسيارات المستعملة وأجزاء السيارات ومكونات السيارات ولوازم
السيارات ،خدمات المشورة واالستشارات لمستهلكي المركبات والعربات والسيارات ومستهلكي
السيارات المستعملة ،خدمات المشورة في اختيار ات المستهلكين المتعلقة بالمركبات والعربات
والسيارات والسيارات المستعملة ،خدمات تجارة المركبات ،خدمات البيع بالتجزئة المتعلقة ببيع
المركبات البرية والمركبات البحرية والمركبات الجوية وأجهزة النقل البري وأجهزة النقل
الجوي وأجهزة النقل البحري والمكائن والقوارب واليخوت والعربات والدراجات والسيارات
والمركبات الرياضية والمركبات الغاطسة وسيارات الركاب وسيارات السباق والوقود والبنزين
والكهرباء ،خدمات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة المتعلقة ببيع األدوات المنزلية وأدوات المائدة
وأدوات الطبخ والصحون وأواني الطعام وأواني الشرب واألدوات واألواني واألوعية لالستعمال
المنزلي وللمطبخ والحلي والهياكل النصفية واللوحات والتماثيل والتماثيل الصغيرة والمنحوتات
والفنون الجدارية ثالثية األبعاد وديكورات الجدران واألعمال الفنية والمركبات الصغيرة
والصور الزيتية والطالءات للمركبات ومستحضر ات التنظيف ومنتجات التنظيف ومنتجات
التلميع ومنتجات التجميل ومنتجات العناية الشخصية والصابون ومستحضرات التجميل ومواد
الزينة والمنسوجات ومنتجات النسيج وأغطية األسرة وأغطية األثاث وأغطية المفروشات
المنزلية والمفروشات المنزلية والبياضات وكُلف الخياطة ومواد البناء واإلنشاء والمباني المتنقلة
وحلقات المفاتيح والمعادن غير النفيسة ولوحات األرقام للسيارات والسيارات الصغيرة والدمى
واللعب وأدوات اللعب واألدوات الرياضية والمنتجات الرياضية ومعدات التدريب واآلالت
وأدوات الطاقة والمكائن والمحركات واألدوات المنزلية وأجهزة التهوية للمركبات وأجهزة
التدفئة والتبريد للمركبات وآليات نقل الحركة وأجزائها للمركبات وأجزاء مكائن المركبات
وتنجيد المركبات ودهان المركبات وكسوة المركبات ودواليب للمركبات وأنظمة ستيريو
للمركبات وأجهزة كمبيوتر على متن المركبات والبرمجيات القابلة للتنزيل وصناديق ألجهزة
الكمبيوتر وعلب الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وأغطية للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وأغطية
ألجهزة الكمبيوتر وعلب المفاتيح وعالمات المفاتيح والسالسل الصغيرة للمفاتيح وعدادات
السرعة للمركبات وأجهزة المالحة للمركبات وأجهزة إنذار ومصابيح عند تعطل المركبات
وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة ضد السرقة ومالبس السالمة والوقاية وأدوات وأجهزة السالمة
للمركبات وأجهزة التدفئة وأجهزة التبريد ومكيفات الهواء وأجهزة الطبخ وأجهزة للتجميد والتثليج
وأجهزة للتجفيف والتهوية والعُدد اليدوية واآلالت لالستخدام المنزلي وإطارات الصور
و المنتجات البصرية والكاميرات والمعدات الكهربائية وااللكترونية المنزلية بما في ذلك األسلحة
البيضاء وااللكترونيات المنزلية والكترونيات المستهلك وااللكترونيات للمركبات والبطاريات
وأجهزة شحن البطاريات وسماعات الرأس إلرسال واستقبال اإلشارات وسماعات الرأس
والميكر وفونات وسماعات األذن وسماعات الرأس المشتملة على الميكروفونات وسماعات األذن
والمركبات وأجزاء المركبات ومكونات المركبات ومقاعد المركبات ولوازم المركبات
والمجوهرات واألعمال الفنية والساعات وساعات اليد وأجزائها ولوازمها ولوازم الثياب والمواد
المصنوعة من المعاد ن الثمينة أو األحجار الثمينة والقرطاسية والمطبوعات والكتب والورق
والمنشورات والمجالت والصحف واإلعالنات الكبيرة والتقاويم والصور الزيتية والرسومات
والمطبوعات الفنية والمنحوتات والحقائب وحقائب اليد وحقائب الظهر والحقائب السفرية والشنط
والحامالت للمواد الرياضية واألدوات الرياضية وحقائب السفر والمحافظ الجلدية وحامالت
القرطاسية ومحافظ وحامالت المستندات واألحزمة ومحافظ الجيب واألثاث والمفروشات

United Kingdom.
: United Kingdom
Foreign Company

Applicant Name:

Banbury Road, Gaydon,
Warwick CV 35 0DB, United
Kingdom
P.O.Box18055- 11195 Emmar
Towrs, 6th Circle

البطاينة ص.ب- 18055

الصنف

31/08/2021

Date of

35

35

Class

177788

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
;Business management; business administration; condominium management
business project management; business intermediary services; business
intermediary services for vendors and purchasers of vehicles; talent
management services; talent management services for celebrity designers,
sportspeople, race car drivers; advertising, marketing and promotional
services; advertising, marketing and promotional services relating to motor
vehicles or parts and fittings for motor vehicles, warranties or insurance for
motor vehicles and/or their repair; retail services, online retail services, and
electronically-provided retail services; retail services, online retail services,
and electronically-provided retail services connected with the sale of
vehicles, automobiles, cars, used cars, car parts, car components, car
accessories; advice and advisory services for consumers of vehicles,
automobiles, cars, used cars consumer advice; consumer choice advisory
services relating to vehicles, automobiles, cars, used cars; vehicle dealership
services; retail services connected with the sale of land vehicles, water
vehicles and air vehicles, apparatus for locomotion by land, apparatus for
locomotion by air, apparatus for locomotion by water, engines, boats,
yachts, automobiles, bikes, cars, sport utility vehicles, submersible vehicles,
passenger cars, racing cars, fuels, gasoline, electricity; retail and wholesale
services connected to the sale of homewares, tableware, cookware,
dishware, dinnerware, drinkware, household or kitchen utensils and
containers , ornaments, busts, plaques, statues, statuettes, sculptures, 3D
wall art, wall decorations, artwork, model vehicles, paints, coatings for
vehicles, cleaning preparations, cleaning products, polishing products,
beauty products, personal care products, soaps, cosmetics, toiletries, textiles,
textile goods, coverings for beds, coverings for furniture, coverings for
home furnishings, home furnishings, linens, haberdashery, Building and
construction materials, transportable buildings, key rings, common metals,
number plates for cars, model cars, toys, games, playthings, sporting
articles, sporting goods, exercise equipment, machines, power tools, engines
and motors, domestic appliances, ventilating apparatus for vehicles, heating
and cooling apparatus for vehicles, transmissions and their parts for
vehicles, vehicle engine parts, upholstery for vehicles, paints for vehicles,
vehicle trim, consoles for vehicles, stereo systems for vehicles, on-board
computers for vehicles, downloadable software, cases for computers, cases
for phones and computers, covers for phones and tablet computers, covers
for computers, key cases, key tags, key fobs, speedometers for vehicles,
navigation apparatus for vehicles, vehicle warning and breakdown alerts and
lamps, computers, anti-theft devices, clothing for safety and protection,
safety devices and apparatus for vehicles, Apparatus for heating, apparatus
for cooling, air conditioners, apparatus for cooking, apparatus for freezing
and refrigerating, apparatus for drying and ventilating, hand tools, machines
for household use, picture frames, optical goods, cameras, domestic
electrical and electronic equipment including white goods, home electronics,
consumer electronics, electronics for vehicles, batteries, battery chargers,
headsets for transmitting and receiving signals, headphones, microphones,
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earbuds, headsets combining microphones and earpieces, vehicles, parts for
vehicles, components for vehicles, seating for vehicles, accessories for
vehicles, jewellery, objets d’art, timepieces, wrist watches and their parts
and accessories, accessories for apparel, items of precious metal or precious
stones, stationery, printed matter, books, paper, publications, magazines,
journals, posters, calendars, paintings, drawings, art prints, sculptures, bags,
handbags, backpacks, luggage, cases and carriers for sports items and
sporting articles, travel bags, briefcases, carriers for stationery, document
cases and carriers, belts, wallets, furniture, home furnishings, furnishings,
soft furnishings, home décor, storage items for the home, apparel, clothing,
footwear, headgear, household and kitchen containers and utensils, nonelectric domestic appliances, tableware, cookware, steamers, bakeware,
dinnerware, dishware, chinaware, lunchboxes, textiles and textile products,
tapestries, bedding, haberdashery, floor coverings, carpets, mats and
matting, blankets, toys, games, playthings, gymnastic and sporting articles,
meat, fish, poultry, prepared snacks, prepared meals, fruit, nuts, eggs,
vegetables, ready-to-eat foods, foodstuffs, drinks, non-alcoholic beverages,
alcoholic beverages, low and reduced-alcohol beverages, de-alcoholised
beverages, spirits, whiskey, wine, baked goods, pastas, grains, sandwiches,
smokers articles, electronic cigarettes and liquids therefor, smokers’ articles,
oil, petrol, gasoline, fluids for vehicles, electricity and power for the running
of vehicles; the bringing together for the benefit of others of a variety of
business, financial, real estate, insurance, telecommunication, travel,
ticketing and reservation services, enabling customers to conveniently
compare and purchase those services; market research and review services
relating to the retailing and sale of vehicles, automobiles, cars, used cars, car
parts, car accessories, car components, vehicle parts, vehicle accessories,
vehicle components; business investigation services, including in relation to
vehicles, automobiles, cars, used cars; consumer market information
services; market research and reports; commercial transaction information
services and history; commercial, business and transactional history and
background checks; auction and auctioneering services; auctioning of
vehicles; provision of information, advisory and consultancy services in
relation to the aforesaid services.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : JM
Claim No : 82788
Claim Date : 2021-03-01

المنزلية والمفروشات والمفروشات المرنة والديكور المنزلي ومواد التخزين للمنازل والثياب
والمالبس ولباس القدم وأغطية الرأس وا ألدوات واألواني واألوعية لالستعمال المنزلي وللمطبخ
واألدوات المنزلية غير الكهربائية وأدوات المائدة وأدوات الطبخ والقدور البخارية وأدوات
الخبيز وأواني الطعام والصحون وأواني الخزف الصيني وصناديق وجبة الغذاء والمنسوجات
ومنتجات النسيج والمفروشات وفراش األسرة وكُلفة الخياطة وأغطية األرضيات والسجاد
والحصير ومفارش الحصير والبطانيات والدمى واللعب وأدوات اللعب وأدوات الرياضة
الجمنازية واألدوات الرياضية واللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والوجبات الخفيفة المحضرة
والوجبات المحضرة والفواكه والمكسرات والبيض والخضروات واألط عمة الجاهزة لألكل
والمواد الغذائية والشراب والمشروبات غير الكحولية والمشروبات الكحولية والمشروبات
الكحولية المنخفضة أو المشروبات الكحولية المخفضة والمشروبات منزوعة الكحول
والمشروبات الروحية والويسكي والخمرة والمنتجات المخبوزة والمعكرونة والحبوب
والساندويشا ت وأدوات المدخنين والسجائر االلكترونية والسوائل الخاصة بها وأدوات المدخنين
 خدمات،والزيوت والوقود والبنزين والموائع للمركبات والكهرباء والطاقة لتشغيل المركبات
تجميع تشكيلة من خدمات األعمال والخدمات المالية والعقارية والتأمين واالتصاالت والسفر
وحجز التذاكر والحجوزات لصالح الغير وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها ومقارنتها
 أبحاث السوق وخدمات المشاهدة المتعلقة بالبيع بالتجزئة وبيع المركبات،وشرائها عند الحاجة
والعربات والسيارات والسيارات المستعملة وأجزاء السيارات ولوازم السيارات ومكونات
 خدمات تقصي حقائق،السيارات وأجزاء المركبات ولوازم المركبات ومكونات المركبات
 خدمات،األعمال بما في ذلك فيما يتعلق بالمركبات والعربات والسيارات والسيارات المستعملة
 خدمات وتاريخ المعلومات عن المعامالت، أبحاث وتقارير السوق،معلومات سوق المستهلكين
 خدمات، التحقق من التاريخ والخلفية التجارية وتاريخ وخلفية األعمال والمعامالت،التجارية
 تقديم خدمات المعلومات، المزاد العلني في المركبات،المزاد العلني والمشاركة في المزاد العلني
.والمشورة واالستشارات المتعلقة بالخدمات المذكورة آنفًا

______________________________________
JM : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
82788 : رقم االدعاء
01- 03- 2021 : تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

31/08/2021

اسم طالب التسجيل:

أستون مارتن الجوندا ليمتد

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

اعالن الجريدة الرسمية

بريطانيا
شركة اجنبية
شارع تيكفورد ،نيوبورت باجينيل
باكينجهامشير ام كيه  9-16ايه ان بريطانيا

عنوان التبليغ

 11195 - 18055عمان

رقم العالمة التجارية

177790

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

إدارة األعمال ،توجيه األعمال ،إدارة الملكيات العقارية ،إدارة مشاريع األعمال،
خدمات الوساطة في األعمال ،خدمات الوساطة في األعمال لبائعي ومشتري
المركبات ،خدمات إدارة المواهب ،خدمات إدارة المواهب لمصممي المشاهير
والريا ضيين وسائقي سيارات السباق ،خدمات الدعاية واإلعالن والتسويق والترويج،
خدمات الدعاية واإلعالن والتسويق والترويج المتعلقة بالمركبات ذات المحركات أو
أجزاء وقطع المركبات ذات المحركات والضمانات أو التأمين للمركبات ذات
المحركات و/أو إصالحها ،خدمات البيع بالتجزئة وخدمات البيع بالتجزئة عبر
االنترنت وخدمات البيع بالتجزئة المقدمة الكترونياً ،خدمات البيع بالتجزئة وخدمات
البيع بالتجزئة عبر االنترنت وخدمات البيع بالتجزئة المقدمة الكترونيًا المتعلقة ببيع
المركبات والعربات والسيارات والسيارات المستعملة وأجزاء السيارات ومكونات
السيارات ولوازم السيارات ،خدمات المشورة واالستشارات لمستهلكي المركبات
والعربات والسيارات ومستهلكي السيارات المستعملة ،خدمات المشورة في اختيارات
المستهلكين المتعلقة بالمركبات والعربات والسيارات والسيارات المستعملة ،خدمات
تجارة المركبات ،خدمات البيع بالت جزئة المتعلقة ببيع المركبات البرية والمركبات
البحرية والمركبات الجوية وأجهزة النقل البري وأجهزة النقل الجوي وأجهزة النقل
البحري والمكائن والقوارب واليخوت والعربات والدراجات والسيارات والمركبات
الرياضية والمركبات الغاطسة وسيارات الركاب وسيارات السباق والوقود والبنزين
والكهرباء ،خدمات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة المتعلقة ببيع األدوات المنزلية
وأدوات المائدة وأدوات الطبخ والصحون وأواني الطعام وأواني الشرب واألدوات
واألواني واألوعية لالستعمال المنزلي وللمطبخ والحلي والهياكل النصفية واللوحات
والتماثيل والتماثي ل الصغيرة والمنحوتات والفنون الجدارية ثالثية األبعاد وديكورات
الجدران واألعمال الفنية والمركبات الصغيرة والصور الزيتية والطالءات للمركبات
ومستحضرات التنظيف ومنتجات التنظيف ومنتجات التلميع ومنتجات التجميل
ومنتجات العناية الشخصية والصابون ومستحضرات التجميل ومواد الزينة
والمنسوجات ومنتجات النسيج وأغطية األسرة وأغطية األثاث وأغطية المفروشات
المنزلية والمفروشات المنزلية والبياضات و ُكلف الخياطة ومواد البناء واإلنشاء
والمباني المتنقلة وحلقات المفاتيح والمعادن غير النفيسة ولوحات األرقام للسيارات
والسيارات الصغيرة والدمى واللعب وأدوات اللعب واألدوات الرياضية والمنتجات
الرياضية ومعدات التدريب واآلالت وأدوات الطاقة والمكائن والمحركات واألدوات
المنزلية وأجهزة التهوية للمركبات وأجهزة التدفئة والتبريد للمركبات وآليات نقل
الحركة وأجزائها للمركبات وأجزاء مكائن المركبات وتنجيد المركبات ودهان
المركبات وكسوة المركبات ودواليب للمركبات وأنظمة ستيريو للمركبات وأجهزة
كمبيوتر على متن المركبات والبرمجيات القابلة للتنزيل وصناديق ألجهزة الكمبيوتر
وعلب الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وأغطية للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية
وأغطية ألجهزة الكمبيوتر وعلب المفاتيح وعالمات المفاتيح والسالسل الصغيرة
للمفاتيح وعدادات السرعة للمركبات وأجهزة المالحة للمركبات وأجهزة إنذار
ومصابيح عند تعطل المركبات وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة ضد السرقة ومالبس

31/08/2021

Date of

ASTON MARTIN
LAGONDA LIMITED
: United Kingdom
Foreign Company

Applicant Name:

Tickford St, Newport Pagnell,
Buckinghamshire Mk 16-9 An,
United Kingdom
18055- 11195 amman
35

35

Class

177790

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Business management; business administration; condominium
management; business project management; business intermediary
services; business intermediary services for vendors and purchasers
of vehicles; talent management services; talent management
;services for celebrity designers, sportspeople, race car drivers
advertising, marketing and promotional services; advertising,
marketing and promotional services relating to motor vehicles or
parts and fittings for motor vehicles, warranties or insurance for
motor vehicles and/or their repair; retail services, online retail
services, and electronically-provided retail services; retail services,
online retail services, and electronically-provided retail services
connected with the sale of vehicles, automobiles, cars, used cars,
car parts, car components, car accessories; advice and advisory
services for consumers of vehicles, automobiles, cars, used cars
consumer advice; consumer choice advisory services relating to
;vehicles, automobiles, cars, used cars; vehicle dealership services
retail services connected with the sale of land vehicles, water
vehicles and air vehicles, apparatus for locomotion by land,
apparatus for locomotion by air, apparatus for locomotion by water,
engines, boats, yachts, automobiles, bikes, cars, sport utility
vehicles, submersible vehicles, passenger cars, racing cars, fuels,
gasoline, electricity; retail and wholesale services connected to the
sale of homewares, tableware, cookware, dishware, dinnerware,
drinkware, household or kitchen utensils and containers ,
ornaments, busts, plaques, statues, statuettes, sculptures, 3D wall
art, wall decorations, artwork, model vehicles, paints, coatings for
vehicles, cleaning preparations, cleaning products, polishing
products, beauty products, personal care products, soaps, cosmetics,
toiletries, textiles, textile goods, coverings for beds, coverings for
furniture, coverings for home furnishings, home furnishings, linens,
haberdashery, Building and construction materials, transportable
buildings, key rings, common metals, number plates for cars, model
cars, toys, games, playthings, sporting articles, sporting goods,
exercise equipment, machines, power tools, engines and motors,
domestic appliances, ventilating apparatus for vehicles, heating and
cooling apparatus for vehicles, transmissions and their parts for
vehicles, vehicle engine parts, upholstery for vehicles, paints for
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vehicles, vehicle trim, consoles for vehicles, stereo systems for
vehicles, on-board computers for vehicles, downloadable software,
cases for computers, cases for phones and computers, covers for
phones and tablet computers, covers for computers, key cases, key
tags, key fobs, speedometers for vehicles, navigation apparatus for
vehicles, vehicle warning and breakdown alerts and lamps,
computers, anti-theft devices, clothing for safety and protection,
safety devices and apparatus for vehicles, Apparatus for heating,
apparatus for cooling, air conditioners, apparatus for cooking,
apparatus for freezing and refrigerating, apparatus for drying and
ventilating, hand tools, machines for household use, picture frames,
optical goods, cameras, domestic electrical and electronic
equipment including white goods, home electronics, consumer
electronics, electronics for vehicles, batteries, battery chargers,
headsets for transmitting and receiving signals, headphones,
microphones, earbuds, headsets combining microphones and
earpieces, vehicles, parts for vehicles, components for vehicles,
seating for vehicles, accessories for vehicles, jewellery, objets d’art,
timepieces, wrist watches and their parts and accessories,
accessories for apparel, items of precious metal or precious stones,
stationery, printed matter, books, paper, publications, magazines,
journals, posters, calendars, paintings, drawings, art prints,
sculptures, bags, handbags, backpacks, luggage, cases and carriers
for sports items and sporting articles, travel bags, briefcases,
carriers for stationery, document cases and carriers, belts, wallets,
furniture, home furnishings, furnishings, soft furnishings, home
décor, storage items for the home, apparel, clothing, footwear,
headgear, household and kitchen containers and utensils, nonelectric domestic appliances, tableware, cookware, steamers,
bakeware, dinnerware, dishware, chinaware, lunchboxes, textiles
and textile products, tapestries, bedding, haberdashery, floor
coverings, carpets, mats and matting, blankets, toys, games,
playthings, gymnastic and sporting articles, meat, fish, poultry,
prepared snacks, prepared meals, fruit, nuts, eggs, vegetables,
ready-to-eat foods, foodstuffs, drinks, non-alcoholic beverages,
alcoholic beverages, low and reduced-alcohol beverages, dealcoholised beverages, spirits, whiskey, wine, baked goods, pastas,
grains, sandwiches, smokers articles, electronic cigarettes and
liquids therefor, smokers’ articles, oil, petrol, gasoline, fluids for
vehicles, electricity and power for the running of vehicles; the
bringing together for the benefit of others of a variety of business,
financial, real estate, insurance, telecommunication, travel, ticketing
and reservation services, enabling customers to conveniently
compare and purchase those services; market research and review
services relating to the retailing and sale of vehicles, automobiles,
cars, used cars, car parts, car accessories, car components, vehicle
parts, vehicle accessories, vehicle components; business
investigation services, including in relation to vehicles,
automobiles, cars, used cars; consumer market information
services; market research and reports; commercial transaction
information services and history; commercial, business and
transactional history and background checks; auction and
auctioneering services; auctioning of vehicles; provision of
information, advisory and consultancy services in relation to the
aforesaid services.
_Priority claim: Claim Country : JM
Claim No : 82787
Claim Date : 2021-03-01

السالمة والوقاية وأدوات وأجهزة السالمة للمركبات وأجهزة التدفئة وأجهزة التبريد
ومكيفات الهواء وأجهزة الطبخ وأجهزة للتجميد والتثليج وأجهزة للتجفيف والتهوية
والعُدد اليدوية واآلالت لالستخدام المنزلي وإطارات الصور والمنتجات البصرية
والكاميرات والمعدات الكهربائية وااللكترونية المنزلية بما في ذلك األسلحة البيضاء
وااللكترونيات المنزلية والكترونيات المستهلك وااللكترونيات للمركبات والبطاريات
وأجهزة شحن البطاريات وسماعات الرأس إلرسال واستقبال اإلشارات وسماعات
الرأس والميكروفونات وسماعات األذن وسماعات الرأس المشتملة على
الميكروفونات وسماعات األذن والمركبات وأجزاء المركبات ومكونات المركبات
ومقاعد المركبات ولوازم المركبات والمجوهرات واألعمال الفنية والساعات وساعات
اليد وأجزائها ولوازمها ولوازم الثياب والمواد المصنوعة من المعادن الثمينة أو
األحجار الثمينة والقرطاسية والمطبوعات والكتب والورق والمنشورات والمجالت
والصحف واإلعالنات الكبيرة والتقاويم والصور الزيتية والرسومات والمطبوعات
الفنية والمنحوتات والحقائب وحقائب اليد وحقائب الظهر والحقائب السفرية والشنط
والحامالت للمواد الرياضية واألدوات الرياضية وحقائب السفر والمحافظ الجلدية
وحامالت القرطاسية ومحافظ وحامالت المستندات واألحزمة ومحافظ الجيب واألثاث
والمفروشات المنزلية والمفروشات والمفروشات المرنة والديكور المنزلي ومواد
التخزين للمنازل والثياب والمالبس ولباس القدم وأغطية الرأس واألدوات واألواني
واألوعية لالستعمال المنزلي وللمطبخ واألدوات المنزلية غير الكهربائية وأدوات
المائدة وأدوات الطبخ والقدور البخارية وأدوات الخبيز وأواني الطعام والصحون
وأواني الخزف الصيني وصناديق وجبة الغذاء والمنسوجات ومنتجات النسيج
والمفروشات وفراش األسرة و ُكلفة الخياطة وأغطية األرضيات والسجاد والحصير
ومفارش الحصير والبطانيات والدمى واللعب وأدوات اللعب وأدوات الريا ضة
الجمنازية واألدوات الرياضية واللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والوجبات الخفيفة
المحضرة والوجبات المحضرة والفواكه والمكسرات والبيض والخضروات واألطعمة
الجاهزة لألكل والمواد الغذائية والشراب والمشروبات غير الكحولية والمشروبات
الكحولية والمشروبات الكحولية المنخفضة أو المشروبات الكحولية المخفضة
والمشروبات منزوعة الكحول والمشروبات الروحية والويسكي والخمرة والمنتجات
المخبوزة والمعكرونة والحبوب والساندويشات وأدوات المدخنين والسجائر
االلكترونية والسوائل الخاصة بها وأدوات المدخنين والزيوت والوقود والبنزين
 خدمات تجميع تشكيلة من،والموائع لل مركبات والكهرباء والطاقة لتشغيل المركبات
خدمات األعمال والخدمات المالية والعقارية والتأمين واالتصاالت والسفر وحجز
التذاكر والحجوزات لصالح الغير وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها ومقارنتها
 أبحاث السوق وخدمات المشاهدة المتعلقة بالبيع بالتجزئة وبيع،وشرائها عند الحاجة
المركبات والعربات والسيارات والسيارات المستعملة وأجزاء السيارات ولوازم
السيارات ومكونات السيارات وأجزاء المركبات ولوازم المركبات ومكونات
 خدمات تقصي حقائق األعمال بما في ذلك فيما يتعلق بالمركبات والعربات،المركبات
 أبحاث وتقارير، خدمات معلومات سوق المستهلكين،والسيار ات والسيارات المستعملة
 التحقق من التاريخ، خدمات وتاريخ المعلومات عن المعامالت التجارية،السوق
 خدمات المزاد العلني،والخلفية التجارية وتاريخ وخلفية األعمال والمعامالت
 تقديم خدمات المعلومات، المزاد العلني في المركبات،والمشاركة في المزاد العلني
.والمشورة واالستشارات المتعلقة بالخدمات المذكورة آنفًا

JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
82787 : رقم االدعاء
01- 03-2021 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

06/09/2021

Applicant Name:

Najmat al farid for advertising
company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

:تاريخ ايداع الطلب

شركة نجمة الفريد لصناعة االعالن

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
 ش امية بنت عبد شمس- عمان

amman

 ش امية بنت-  عمان11192 -922030
عبد شمس

922030- 11192 amman
177915

06/09/2021

Class

35

Goods/Services

35

الصنف

177915

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Advertising research; Advertising for others;
Advertising services; On-line advertising; Outdoor
advertising ; Radio advertising ;Advertising and
publicity services; Advertising and promotional
services ; Advertising and marketing services
;Advertising and business advice; Television
advertising; Banrer advertising

 خدمات الدعاية/  الدعاية لالخرين/ ابحاث الدعاية واالعالن
/  الدعاية في االماكن الخارجية/  الدعاية االلكترونية/ واالعالن
 خدمات الدعاية و/  خدمات االعالنات و النشر/ الدعاية بالراديو
 نصائح للدعاية و االعمال/  خدمات التسويق و الدعاية/ االعالن
 الدعاية باليافطات الخارجية/  الدعاية بالتلفاز/

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

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

Date of

19/09/2021

Applicant Name:

AL-AWLA AL- JADEDAH
FOR ADHESIVES AND
CORNERS CO
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Class

35

Goods/Services

health products trade Adhesives Trading building
materials trading

:تاريخ ايداع الطلب

شركة االولى الجديدة للواصق والزوايا

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

 ش ام السماق-  خلدا- عمان

AMMAN - KHALDA UMMAL SUMMAQ MAIN
STREET
2812- 11941 AMMAN
177835

19/09/2021

 شارع احمد الطراونه11941 -2812
35

الصنف

177835

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تجارة المواد الصحية تجارة المواد الالصقة تجارة مواد البناء
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

22/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة ابناء كرم امين امسيح
االردن
توصية

Karam Imseeh and Sons
: Jordan
Limited Partnership Company

عمان /وادي صقرة عمارة رقم
238ج/الطابق ()4

Amman/Wadi Saqra-Building
)Num 238 c ,Floor(4

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

رباح وشرايحة للمحاماه
11194عمان
177762

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمة تجارة الجملة والتجزئة في المجوهرات والذهب واالحجار
الكريمة .

Applicant Name:

عمان 941238- 11194

- 941238

الصنف

22/09/2021

Date of

35

35

Class

177762

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

whole sale and retail services in jewls,gold and
gem.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

06/10/2021

Applicant Name:

comprehensive solutions
company for technical and
economic consulting
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Class

35

Goods/Services

Business consultancy, marketing consultancy,
advertising and marketing consultancy , Business
management and consultancy commercial
consultancy , commercial consulting , commercial
or industrial management assistance , industrial
management assistance , economic analysis for
business purposes , conducting of economic
feasibility studies , economic forecasting and
analysis , economic feasibility studies .

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الحلول الشاملة لالستشارات الفنية
واالقتصادية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

حي الدستور منطقة المكاتب مبنى- العقبة
- المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
2 الطابق الثالث مكتب رقم
ش وصفي التل-  عمان11953 - 954331
 الطباع سنتر-

aqaba - al dostour
neighborhood - social security
building - 3 floor - office 2
954331- 11953 amman
177819

06/10/2021

35

الصنف

177819

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

استشسارات ا ألعمالء االستشارات التسويقية؛ االستشارات
اإلعاللنية والتسويقية؛ إدارة األعمال واالستشرارات التجارية؛
 المساعدة في اإلدارة التجارية أوى.االستشررات التجارية
؛ الممساعدة في اإلدارة الصناعية؛ التحليسل:الصناعية
االقتصادي ألغراض األعمالء إجراء دراسات الجدوى
؛ التنبئؤ والتحليل االقتصاديء دراسات الجدوى:االق تصادية
.االقتصادية
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تاريخ ايداع الطلب:

14/10/2021

اسم طالب التسجيل:

مهند احمد محمود العليمات

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

االردن
مؤسسة فردية

177932

الصنف

Applicant for
Correspondence

420- 11953 amman - mecca str
35

35

Class

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

amman - mecca str

 11953 -420عمان  -ش مكة

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تجارة االلبسة

muhannad ahmad mahmoud
al olaimat
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

عمان  -ش مكة

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

14/10/2021

Date of

177932

Trademark

Goods/Services

clothing trading
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

21/10/2021

Applicant Name:

Saadi Suleiman Muhammad
Abu Odeh
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

21/10/2021

:تاريخ ايداع الطلب

سعدي سليمان محمد ابو عودة

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
عمان االردن

amman -jordan

 عمان االردن11192 -226

226- 11192 amman -jordan
177951

Class

35

Goods/Services

Sales promotion, personnel! recruitment,
advertising, public relations, organizing
exhibitions for commercial purposes, preparing
payroll, personnel management consulting,
personnel recruitment, import and export agencies,
sample distribution, advertising space rental,
auctioning, auditing, professional business
consulting Business transportation services,

35

الصنف

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

عنوان التبليغ

177951

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

ترويج المبيعات توظيف االفراد الدعاية واالعالن العالقات
العامة تنظيم المعارض للغايات التجارية اعداد كشوف الرواتب
استشارات ادارة شؤون الموظفين توظيف االفراد وكاالت
االستيراد والتصدير توزيع العينات تاجير المساحات االعالنية
البيع بالمزاد العلني تدقيق الحسابات استشارات االعمال المهنية
. خدمات نقل االعمال
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

11/11/2021

اسم طالب التسجيل:

بي.سي.اي لالتصاالت والتكنولوجيا
المتطوره /االردن
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

عمان/المقابلين  -ش الصخرة

11/11/2021

Date of

& Bci Communication
Advanced Technology/Jordan
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

amman - muqablain al-sakhra
al- musharrafa

زينة دحدح  11183 -5590عمان
177822

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات بيع التجزنه بالجمله والمفرق  -اجهزة خلوية
واكسسواراتها ومستلزمابها .استيراد وتصدير .تسويق
الكتروني .دعايه واعالن.

5590- 11183 amman
35

35

Class

177822

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

wholesal end retail services - mobile devices, its
accessories and supplies. Import and export. EMarketing. Advertising.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

11/11/2021

اسم طالب التسجيل:

بي.سي.اي لالتصاالت والتكنولوجيا
المتطوره /االردن
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

عمان/المقابلين  -ش الصخرة

11/11/2021

Date of

& Bci Communication
Advanced Technology/Jordan
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

amman - muqablain al-sakhra
al- musharrafa

زينة دحدح  11183 -5590عمان
177821

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات بيع التجزنه بالجمله والمفرق  -اجهزة خلوية
واكسسواراتها ومستلزمابها .استيراد وتصدير .تسويق
الكتروني .دعايه واعالن.

5590- 11183 amman
35

35

Class

177821

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

holesale and retail services - mobile devices, its
accessories and supplies. Import and export. EMarketing. Advertising.
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:تاريخ ايداع الطلب

BCI COMMUNICATION &
ADVANCED
TECHNOLOGY/JORDAN
: Jordan
Limited Liability Company

اي لالتصاالت والتكنولوجيا.سي.بي
االردن/ المتطوره

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

amman - muqablain al-sakhra
al- musharrafa

 ش الصخرة- المقابلين/عمان

11/11/2021

Applicant Name:

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

11/11/2021

Date of

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

5590- 11183 amman
177823

Class

35

Goods/Services

holesale and retail services - mobile devices, its
accessories and supplies. Import and export. EMarketing. Advertising.

35

الصنف

177823

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 اجهزة خلوية- خدمات بيع التجزنه بالجمله والمفرق
 تسويق. استيراد وتصدير.واكسسواراتها ومستلزمابها
. دعايه واعالن.الكتروني
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

01/02/2022

اسم طالب التسجيل:

عبد القادر محمد طاهر زيد الكيالني

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية

01/02/2022

Date of

Abdaulqader Mohd Taher
Zaidelkilani
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

عمان  -ش مكة  -مجمع الحسيني

amman - makkah str - husene
complex

 19374 -420عمان  -ش مكة  -مجمع
الحسيني

420- 19374 amman - makkah
str - husene complex

177878

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تدقيق الحسابات خدمات االستشارات المحاسبية والضريبية
خدمات االستشارات االدارية

35

35

Class

177878

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Auditing Accounting and tax consulting services
Administrative consulting services
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تاريخ ايداع الطلب:

06/03/2022

اسم طالب التسجيل:

بن القرشي لصناعات القهوة

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

االردن
ذ.م.م

Al Qurashi for coffee
industries
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

 11190 -644عمان
177725

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات الدعاية واالعالن ،الطباعة ،التسويق

Nationality

Applicant Type
Applicant Career

 11190 -644عمان

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

06/03/2022

Date of

الصنف

35

35

644- 11190 amman

Applicant Address

644- 11190 amman

Applicant for
Correspondence

Class

177725

Trademark

Goods/Services

advertising ,services ,printing ,marketing
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تاريخ ايداع الطلب:

16/03/2022

اسم طالب التسجيل:

مروان يعقوب شاكر تيم
االردن
مؤسسة فردية

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

marwan yacoub shaker tayim
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

عمان  -خلدا

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

16/03/2022

Date of

amman - khalda

 11821 -2503عمان  -خلدا
177837

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الدعاية و االعالن و التسويق و االستيراد و التصدير و عرض
البضائع وتجارة الحقائب و االكسسوارات و مستحضرات
التجميل و االلبسة الرجالية،االلبسة النسائية ،البسة االطفال
،اغطية الرأس ،االحذية و االحزمة

2503- 11821 amman - khalda
35

35

Class

177837

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Advertising, marketing, import and export, display
of goods, trading of bags, accessories, cosmetics,
men's wear, Women's clothing, children's clothing,
head coverings, shoes and belts
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Date of

21/03/2021

Applicant Name:

Automobiles PEUGEOT
: France
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

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

21/03/2021

:تاريخ ايداع الطلب

أوتوموبيلز بيجو
فرنسا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

78300 ، بوليفارد دي ل يوروب2-10
 فرنسا،بواسي

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100 ب.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
177738
36
36
177738

Goods/Services

Insurance; financial and banking services; loan,
credit facilities and lease-purchase financing
services notably for the purchase of new and used
vehicles; vehicle insurance; life insurance
underwriting; accident insurance underwriting;
insurance brokerage; consultancy, information and
advice in the field of insurance; credit cards and
other means of electronic payment used for the
purchase of fuel and lubricants and for carrying
out vehicle maintenance and repair; financial
services in the field of leasing and rental of
vehicles; financial loans for the repair of vehicles;
surety services (guarantees) for vehicles; financial
estimates relating to parks and land vehicle fleets.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : AD
Claim No : 35462
Claim Date : 2020-12-03

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 القروض والتسهيالت، الخدمات المالية والمصرفية،التأمين
االئتمانية وخدمات تمويل اإليجار والشراء خاصة لشراء
 اكتتاب التأمين، تأمين المركبات،المركبات الجديدة والمستعملة
 اكتتاب التأمين (ضمانات،(ضمانات الت أمين) على الحياة
 االستشارات، وساطة التأمين،التأمين) ضد الحوادث
 بطاقات االئتمان،والمعلومات والمشورة في مجال التأمين
وغيرها من وسائل الدفع اإللكتروني المستخدمة لشراء الوقود
 الخدمات،ومواد التشحيم وإلجراء صيانة المركبات وإصالحها
 قروض مالية،الما لية في مجال تأجير وإقراض المركبات
،كفالة (ضمانات) للمركبات/ خدمات ضمان،إلصالح المركبات
.التقديرات المالية المتعلقة بالمواقف وأساطيل المركبات البرية

_______________________________________ا
AD : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
35462 : رقم االدعاء
03-12-2020 : تاريخ االدعاء
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Date of

13/06/2021

Applicant Name:

TikTok Information
Technologies UK Limited
: United Kingdom
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

13/06/2021

:تاريخ ايداع الطلب

تيكتوك انفورميشن تيكنولوجيز يو كيه ليمتد

:اسم طالب التسجيل

بريطانيا
شركة اجنبية

WEWORK, 125 Kingsway,
2  لندن دبليو سي، كينجزواي125 ،ويورك
London WC2B 6NH, United
 المملكة المتحدة، ان اتش6 بي
Kingdom
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
178006
36
36
178006

Goods/Services

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; clearing
and reconciling financial transactions via a global computer network;
online banking services and financial services; credit card services,
processing and transmission of bills and payments thereof, and
providing insurance for financial transactions; funds transfer services;
transmission of funds by electronic means for others; transfer of
payments for others via the internet; financial services in the nature of
billing and payment processing services; arrangement and management
of leases and tenancy; renting and leasing of real estate; real estate
appraisal; real estate valuation, real estate financing, real estate
investment; real estate brokerage services; housing agency services;
actuarial services; real estate management and consultancy services; rent
collection; rental of offices (real estate); capital investments; financial
evaluation [insurance, banking, real estate]; financial and asset
management services; financial services provided by telecommunication
means; financial consultancy and advisory services; online banking;
information services relating to finance and insurance, provided online
from a computer database or Internet; antique appraisal; art appraisal;
jewellery appraisal; used car appraisal; tax information supply (financial
services); charitable fund raising; organizing of charitable collections;
charitable collections; online payment services; safe deposit services;
arranging finance for construction projects; information, advisory, and
consultancy services relating to all the foregoing.

_______________________________________
_
Special condition : The registration of this trademark should be in red,
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

خدمات التأمين؛ خدمات الشؤون المالية؛ خدمات الشؤون النقدية؛ خدمات
الشؤون العقارية؛ تخليص وتسوية المعامالت المالية عبر شبكة الكمبيوتر
العالمية؛ الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والخدمات المالية؛ خدمات بطاقات
االئتمان وتجهيز ونقل الفواتير والمدفوعات المتعلقة بها وتوفير التأمين
للمعامالت المالية؛ خدمات تحويل أموال؛ نقل األموال عن طريق الوسائل
اإللكترونية لآلخرين؛ تحويل المدفوعات لآلخرين عبر اإلنترنت؛ الخدمات
المالية بشكل فواتير وخدمات معالجة الدفع؛ ترتيب وإدارة عقود اإليجار
والتأجير؛ تأجير واستئجار العقارات؛ خدمات ثمين العقارات؛ خدمات تقدير
العقارات وخدمات تمويل العقارات واالستثمار العقاري؛ خدمات وساطة
العقارات؛ خدمات وكاالت االسكان؛ الخدمات االكتوارية؛ إدارة العقارات
والخدمات االستشارية؛ تحصيل اإليجارات؛ تأجير مكاتب (العقارات)؛ استثمار
رؤوس األموال؛ خدمات التقييم المالي (التأمين والعمليات المصرفية
والعقارات؛ الخدمات المالية وإدارة األصول؛ الخدمات المالية المتوفرة عبر
وسائل االتصال عن بعد؛ االستشارات المالية والخدمات االستشارية؛ عمليات
مصرفية عن طريق اإلنترنت؛ خدمات المعلومات المتعلقة بالتمويل والتأمين
المقدمة عبر اإلنترنت من قاعدة بيانات الكمبيوتر أو اإلنترنت؛ تقييم اآلثار؛
تخمين األعمال الفنية؛ تثمين المجوهرات؛ تقييم السيارات المستخدمة؛ توريد
المعلومات الضريبية (الخدمات المالية)؛ خدمات جمع التبرعات الخيرية؛ تنظيم
المجموعات الخيرية؛ الخدمات الخيرية؛ خدمات الدفع عبر اإلنترنت؛ خدمات
الودائع اآلمنة؛ ترتيب األمور المالية للمشاريع اإلنشائية؛ خدمات تقديم
.المعلومات والنصائح وخدمات االستشارات المتعلقة بما سبق

______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األحمر: _اشتراطات خاصة
.واالزرق واألسود وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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Date of

13/06/2021

Applicant Name:

TikTok Information
Technologies UK Limited
: United Kingdom
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

13/06/2021

:تاريخ ايداع الطلب

تيكتوك انفورميشن تيكنولوجيز يو كيه ليمتد

:اسم طالب التسجيل

بريطانيا
شركة اجنبية

WEWORK, 125 Kingsway,
2  لندن دبليو سي، كينجزواي125 ،ويورك
London WC2B 6NH, United
 المملكة المتحدة، ان اتش6 بي
Kingdom
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
178005
36
36
178005

Goods/Services

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs;
clearing and reconciling financial transactions via a global computer
network; online banking services and financial services; credit card
services, processing and transmission of bills and payments thereof,
and providing insurance for financial transactions; funds transfer
services; transmission of funds by electronic means for others; transfer
of payments for others via the internet; financial services in the nature
of billing and payment processing services; arrangement and
management of leases and tenancy; renting and leasing of real estate;
real estate appraisal; real estate valuation, real estate financing, real
estate investment; real estate brokerage services; housing agency
services; actuarial services; real estate management and consultancy
services; rent collection; rental of offices (real estate); capital
investments; financial evaluation [insurance, banking, real estate];
financial and asset management services; financial services provided
by telecommunication means; financial consultancy and advisory
services; online banking; information services relating to finance and
insurance, provided online from a computer database or Internet;
antique appraisal; art appraisal; jewellery appraisal; used car appraisal;
tax information supply (financial services); charitable fund raising;
organizing of charitable collections; charitable collections; online
payment services; safe deposit services; arranging finance for
construction projects; information, advisory, and consultancy services
relating to all the foregoing.

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

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات التأمين؛ خدمات الشؤون المالية؛ خدمات الشؤون النقدية؛ خدمات
الشؤون العقارية؛ تخليص وتسوية المعامالت المالية عبر شبكة الكمبيوتر
ال عالمية؛ الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والخدمات المالية؛ خدمات
بطاقات االئتمان وتجهيز ونقل الفواتير والمدفوعات المتعلقة بها وتوفير
التأمين للمعامالت المالية؛ خدمات تحويل أموال؛ نقل األموال عن طريق
الوسائل اإللكترونية لآلخرين؛ تحويل المدفوعات لآلخرين عبر اإلنترنت؛
الخدمات المالية بشكل فواتير وخدمات معالجة الدفع؛ ترتيب وإدارة عقود
اإليجار والتأجير؛ تأجير واستئجار العقارات؛ خدمات ثمين العقارات؛ خدمات
تقدير العقارات وخدمات تمويل العقارات واالستثمار العقاري؛ خدمات
وساطة العقارات؛ خدمات وكاالت االسكان؛ الخدمات االكتوارية؛ إدارة
العقارات والخدمات االستشارية؛ تحصيل اإليجارات؛ تأجير مكاتب
(العقارات)؛ استثمار رؤوس األموال؛ خدمات التقييم المالي (التأمين
والعمليات المصرفية والعقارات؛ الخدمات المالية وإدارة األصول؛ الخدمات
المالية المتوفرة عبر وسائل االتصال عن بعد؛ االستشارات المالية والخدمات
االستشارية؛ عمليات مصرفية عن طريق اإلنترنت؛ خدمات المعلومات
المتعلقة بالتمويل والتأمين المقدمة عبر اإلنترنت من قاعدة بيانات الكمبيوتر
أو اإلنترنت؛ تقييم اآلثار؛ تخمين األعمال الفنية؛ تثمين المجوهرات؛ تقييم
السيارات المستخدمة؛ توريد ال معلومات الضريبية (الخدمات المالية)؛ خدمات
جمع التبرعات الخيرية؛ تنظيم المجموعات الخيرية؛ الخدمات الخيرية؛
خدمات الدفع عبر اإلنترنت؛ خدمات الودائع اآلمنة؛ ترتيب األمور المالية
للمشاريع اإلنشائية؛ خدمات تقديم المعلومات والنصائح وخدمات االستشارات
.المتعلقة بما سبق

_______________________________________اشتراطات
ان تسجي ل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األحمر واالزرق: خاصة
.واألبيض وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

13/06/2021

Applicant Name:

TikTok Information
Technologies UK Limited
: United Kingdom
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

13/06/2021

:تاريخ ايداع الطلب

تيكتوك انفورميشن تيكنولوجيز يو كيه ليمتد

:اسم طالب التسجيل

بريطانيا
شركة اجنبية

WEWORK, 125 Kingsway,
2  لندن دبليو سي، كينجزواي125 ،ويورك
London WC2B 6NH, United
 المملكة المتحدة، ان اتش6 بي
Kingdom
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
178009
36
36
178009

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

TikTok
Goods/Services

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate
affairs; clearing and reconciling financial transactions via a
global computer network; online banking services and
financial services; credit card services, processing and
transmission of bills and payments thereof, and providing
insurance for financial transactions; funds transfer services;
transmission of funds by electronic means for others; transfer
of payments for others via the internet; financial services in
the nature of billing and payment processing services;
arrangement and management of leases and tenancy; renting
and leasing of real estate; real estate appraisal; real estate
valuation, real estate financing, real estate investment; real
estate brokerage services; housing agency services; actuarial
services; real estate management and consultancy services;
rent collection; rental of offices (real estate); capital
investments; financial evaluation [insurance, banking, real
estate]; financial and asset management services; financial
services provided by telecommunication means; financial
consultancy and advisory services; online banking;
information services relating to finance and insurance,
provided online from a computer database or Internet;
antique appraisal; art appraisal; jewellery appraisal; used car
appraisal; tax information supply (financial services);
charitable fund raising; organizing of charitable collections;
charitable collections; online payment services; safe deposit
services; arranging finance for construction projects;
information, advisory, and consultancy services relating to
all the foregoing.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات التأمين؛ خدمات الشؤون المالية؛ خدمات الشؤون النقدية؛ خدمات
الشؤون العقارية؛ تخليص وتسوية المعامالت المالية عبر شبكة الكمبيوتر
العالمية؛ الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والخدمات المالية؛ خدمات
بطاقات االئتمان وتجهيز ونقل الفواتير والمدفوعات المتعلقة بها وتوفير
التأمين للمعامالت المالية؛ خدمات تحويل أموال؛ نقل األموال عن طريق
الوسائل اإللكترونية لآلخرين؛ تحويل المدفوعات لآلخرين عبر اإلنترنت؛
الخدمات المالية بشكل فواتير وخدمات معالجة الدفع؛ ترتيب وإدارة عقود
اإليجار والتأجير؛ تأجير واستئجار العقارات؛ خدمات ثمين العقارات؛ خدمات
تقدير العقارات وخدمات تمويل العقارات واالستثمار العقاري؛ خدمات
وساطة العقارات؛ خدمات وكاالت االسكان؛ الخدمات االكتوارية؛ إدارة
العقارات والخدمات االستشارية؛ تحصيل اإليجارات؛ تأجير مكاتب
(العقارات)؛ استثمار رؤوس األموال؛ خدمات التقييم المالي (التأمين
والعمليات المصرفية والعقارات؛ الخدمات المالية وإدارة األصول؛ الخدمات
المالية المتوفرة عبر وسائل االتصال عن بعد؛ االستشارات المالية والخدمات
االستشارية؛ عمليات مصرفية عن طريق اإلنترنت؛ خدمات المعلومات
المتعلقة بالتمويل والتأمين المقدمة عبر اإلنترنت من قاعدة بيانات الكمبيوتر
أو اإلنترنت؛ تقييم اآلثار؛ تخمين األعمال الفنية؛ تثمين المجوهرات؛ تقييم
السيارات المستخدمة؛ توريد المعلومات الضريبية (الخدمات المالية)؛ خدمات
جمع التبرعات الخيرية؛ تنظيم المجموعات الخيرية؛ الخدمات الخيرية؛
خدمات الدفع عبر اإلنترنت؛ خدمات الودائع اآلمنة؛ ترتيب األمور المالية
للمشاريع اإلنشائية؛ خدمات تقديم المعلومات والنصائح وخدمات االستشارات
.المتعلقة بما سبق
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

29/06/2021

Applicant Name:

Hyatt International
Corporation
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

29/06/2021

: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
المتحدة األمريكية
USA
Abu -Ghazaleh Intellectual
- 921100 ب.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
177748
36
36
177748

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

HYATT
Goods/Services

Rental, leasing, sales, brokerage and management
of apartments, serviced apartments and
condominiums; real estate management; real estate
agencies; housing agencies; leasing and sales of
commercial and residential real estate; residential
building management; accommodation bureaux
(apartments); rent collection; rental of offices;
rental of space (real estate) for meetings; rental,
leasing, sales, brokerage and management of time
share properties; vacation real estate timesharing
services; real estate affairs

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات إيجار وتأجير ومبيعات والوساطة وإدارة الشقق والشقق
، إدارة العقارات،المفروشة او المخدومة والوحدات السكنية
 تأجير وبيع العقارات، وكاالت اإلسكان،وكاالت عقارية
 مكاتب اإلقامة، إدارة المباني السكنية،التجارية والسكنية
 تأجير، تأجير المكاتب، جمع (تحصيل) اإليجار،)(الشقق
 اإليجار والتأجير والبيع،مساحات (عقارات) لالجتماعات
،والسمسرة (الوساطة) وإدارة العقارات ذات المشاركة بالوقت
خدمات تقاسم الوقت لعقارات اإلجازة ؛ شؤون العقارات
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

12/09/2021

Applicant Name:

AL-Hamal Investment
Company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

invest capital

12/09/2021

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الحمل لالستثمار

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

amman-behind cosmo-al-sahel
شارع- حي السهل- خلف كوزمو- عمان
neighborhood -haram bin
عمارة بوابة عمان- هرم بن قطبة
qutbah st.-jordand gate buliding
940735- 11194 Amman-behind
- خلف كوزمو- عمان11194 -940735
cosmo-al-sahel neighborhood عمارة- شارع هرم بن قطبة- حي السهل
haram qutbah st.-jordan gate
بوابة عمان
building.
Class
الصنف
177901
36
36
177901

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

استثمار رؤوس االموال
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

12/09/2021

Applicant Name:

Santa Fe Investment
Company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

invest capital

12/09/2021

:تاريخ ايداع الطلب

شركة سانتافيه لالستثمارات

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

Amman-Behind Cosmo -ALشارع- حي السهل- خلف كوزمو- عمان
sAHEL Neighborhood Haram
عمارة بوابة عمان-هرم بن قطبة
Bin Qutbah St. JORDAN
gATE bUILDING.
940735- 11194 Amman-behind
- خلف كوزمو-  عمان11194 - 940735
cosmo-al-sahel neighborhood عمارة- شارع هرم بن قطبة- حي السهل
haram qutbah st.-jordan gate
بوابة عمان
building.
Class
الصنف
177900
36
36
177900

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

استثمار رؤوس االموال

287

Date of
Applicant Name:

21/06/2021

اعالن الجريدة الرسمية

Great Wall Motor Company
Limited

Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
2266 Chaoyang South

Applicant for
Correspondence

Trademark

21/06/2021

:تاريخ ايداع الطلب

جريت وول موتور كومباني ليمتد

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

Street,
 باودنغ، تشاويانغ ساوث ستريت2266
Baoding , Hebei , 071000,
 الصين،071000 ،هبي,
China
Abu-Ghazaleh Intellectual
-921100 ب.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
177760
37
37
177760

Goods/Services

Vehicle service stations [refueling and
maintenance]; motor vehicle maintenance and
repair; vehicle maintenance; anti rust treatment for
vehicles; vehicle breakdown repair services;
vehicle greasing; vehicle cleaning; vehicle
washing; vehicle polishing; varnishing; machinery
installation, maintenance and repair; rustproofing;
retreading of tyres; repair of rubber tires; tyre
balancing.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 صيانة،]محطات خدمة المركبات [التزود بالوقود والصيانة
 معالجة ضد الصدأ، صيانة المركبات،وإصالح المركبات
، تشحيم المركبات، خدمات إصالح أعطال المركبات،للمركبات
 دهن، تلميع المركبات، غسيل المركبات،تنظيف المركبات
 معالجة ضد، تركيب اآلالت وصيانتها وإصالحها،بالورنيش
 موازنة، إصالح اإلطارات ال مطاطية، تجديد اإلطارات،الصدأ
.اإلطارات
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تاريخ ايداع الطلب:

31/08/2021

اسم طالب التسجيل:

أستون مارتن الجوندا ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

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

اعالن الجريدة الرسمية

بانبوري رود ،جايدون ،وارويك ،سي
في0 35دي بي ،المملكة المتحدة

عنوان التبليغ

 11195 -18055عمان

رقم العالمة التجارية

177789

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات فحص وإصالح وتجديد وصيانة وترميم وضبط تشخيص وتفكيك
وتنظيف ودهان وتلميع المركبات البرية والبحرية والجوية ،خدمات فحص
وإصالح وتجديد وصيانة وترميم وضبط تشخيص وتفكيك وتنظيف ودهان
وتلميع أجزاء وقطع ولوازم المركبات البرية والبحرية والجوية ،المعلومات
عن اإلصالح للمركبات البرية والبحرية والجوية ،المعلومات عن اإلنشاء
للمركبات البرية والبحرية والجوية ،تصليح وإصالح أعطال المركبات
والمساعدة عند تعطل المركبات والمساعدة عند تعطل المركبات على الطريق
وتصليح وإصالح المركبات عند تعطل المركبات على الطريق ،فحص
وتكييف المركبات مع تقديم تقييم قبل الشراء من طرف ثالث ،صيانة
وإصالح المركبات ذات المحركات ،تنظيف المركبات ،تشحيم المركبات،
تلميع ال مركبات ،العالج ضد الصدأ للمركبات ،محطات تصليح المركبات
(إعادة تعبئة الوقود وصيانة) ،تجديد اإلطارات ،التلميع بالورنيش ،تركيب
وإصالح معدات التدفئة ،تركيب وإصالح األدوات الكهربائية ،إصالح
ساعات الحائط والساعات ،صيانة وإصالح الخزنات ،مقاومة الصدأ ،تصنيع
الخزانات (إصالح) ،تصليح السيارات ،إصالح السيارات وإصالح وصيانة
السيارات ،التنظيف الصحي (المركبات) ،دهان المركبات ،طالءات تأسيسية
مانعة للتسرب للمركبات ،إصالح المركبات ،تنظيف المركبات ،إصالح
وتجديد وفلكنة واستبدال اإلطارات ،تركيب األجزاء الداخلية للسيارات،
أجهزة تحويل المركبات (مكائن) ،ضبط المكائن ،ترميم مكائن المركبات،
أجهزة تحويل المكائن لتغيير أو تعديل مصدر الطاقة ،صيانة وإصالح
المركبات ذات المحركات لنقل الركاب ،تقييم حالة السيارات المستعملة
للمشترين قبل الشراء للتحقق من تجديد السيارات المستعملة وأنها بحالة جيدة،
اإلنشاء حسب الطلب لسيارات سباق الركاب وهياكلها أو مكائنها وسيارات
الركاب أو األجزاء الداخلية لسيارات السباق ولوازم الركاب أو سيارات
السباق ،التصنيع حسب الطلب للقوارب واليخوت والمراكب البحرية التي
تعمل بالطاقة ،مصنوعات النجارة (تصنيع حسب الطلب) ،إعادة البناء حسب
الطلب للمركبات البرية الموجودة وأجزائها الهيكلية ،خدمات الدهان حسب
الطلب ،التجهيز واإلنشاء العقاري للممتلكات التجارية والسكنية والشقق
والفندقية ،خدمات بناء وإنشاء وتجديد مشاريع األعمال المدنية ،خدمات
اإلنشاء تحديدًا بناء وتركيب معدات المرافق للممتلكات السكنية والتجارية،
إنشاء مشاريع األعمال المدنية لمرافق وأماكن الترفيه ،إنشاء مناطق
االستجمام في المساكن ،إنشاء الكراجات والتخزين للمركبات ،صيانة
وتنظيف وإصالح المباني ومحتوياتها ،خدمات التنجيد ،تجميع (تركيب)
لوازم المركبات ،تجميع (تركيب) أجزاء المركبات ،تصلح وإصالح وصيانة
وإعادة تعبئة الوقود للمركبات ،إنشاء المركبات على هيئة طقم ،تجميع
اللوحات للمركبات ،إنشاء المباني ،خدمات اإلصالح ،خدمات التجميع أو
التركيب ،إنشاء وإصالح وصيانة المركبات البرية والبحرية والجوية

31/08/2021

Date of

United Kingdom.
: United Kingdom
Foreign Company

Applicant Name:

Banbury Road, Gaydon,
Warwick CV 35 0DB, United
Kingdom
18055- 11195 amman
37

37

Class

177789

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Inspection, repair, restoration, maintenance, reconditioning,
diagnostic tuning, dismantling, cleaning, painting and
;polishing services for land, water and air vehicles
inspection, repair, restoration, maintenance, reconditioning,
diagnostic tuning, dismantling, cleaning, painting and
polishing services for parts, fittings and accessories for land,
water and air vehicles; repair information for land, water and
air vehicles; construction information for land, water and air
vehicles; vehicle breakdown service and repair, vehicle
breakdown assistance, vehicle roadside breakdown
;assistance, vehicle roadside breakdown service and repair
inspection and conditioning of vehicles providing a rating
prior to third party purchase; motor vehicle maintenance and
;repair; vehicle cleaning; vehicle greasing; vehicle polishing
antirust treatment for vehicles; vehicle service stations
;(refuelling and maintenance); re-treading of tires; varnishing
heating equipment installation and repair; electric appliance
installation and repair; clock and watch repair; safe
maintenance and repair; rust proofing; cabinet making
(repair); servicing of cars; repair of automobiles, repair and
;)maintenance of automobiles; hygienic cleaning (vehicles
painting of vehicles; undersealing of vehicles; repair of
vehicles; cleansing of vehicles; repair, retreading,
vulcanization, replacement of tyres; installation of
automobile interiors; vehicle conversions (engine); tuning of
engines; reconditioning of vehicle engines; engine
conversions to change or modify energy source; maintenance
;and repair of motor vehicles for transportation of passengers
rating the condition of pre-owned cars for buyers prior to
purchase to verify that pre-owned cars have been
reconditioned and are in good working order; construction of
custom passenger racing cars and their bodies or engines,
passenger cars or racing car interiors and accessories for
passenger or racing cars; custom manufacture of boats,
;)yachts, and powered sea craft; joinery (custom manufacture
custom rebuilding of existing land vehicles and structural
parts therefor; custom painting services; real estate
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installation and construction of commercial, residential,
apartment and hotel properties; building, construction and
renovation services of civil work project; construction
services namely, building and installing utility equipment
services for residential and commercial properties; civil
work project construction of entertainment facilities and
venues; construction of recreation areas in residences;
construction of garages and storage for vehicles;
maintenance, cleaning and repair of buildings and their
contents; upholstering services; assembly (installation) of
accessories for vehicles; assembly (installation) of parts for
vehicles; vehicle service, repair, maintenance and refuelling;
construction of vehicles in kit form; assembly of panels for
vehicles; building construction; repair services; installation
services; construction, repair and maintenance of land, water
and air vehicles, engines and parts and fittings for the
aforesaid goods; battery charging services for vehicles;
charging and recharging of electric vehicles; vehicle
cleaning and washing; service stations for the maintenance
and repair of vehicles; garage services for the maintenance
and repair of vehicles; garage services for automobile repair;
provision of consultancy, information and advisory services
in relation to all the aforesaid.

 خدمات شحن البطاريات،والمكائن وأجزاء وقطع السلع المذكورة آنفًا
 تنظيف وغسيل، شحن وإعادة شحن المركبات الكهربائية،للمركبات
 خدمات الكراجات، محطات التصليح لصيانة وإصالح المركبات،المركبات
 تقديم، خدمات الكراجات إلصالح السيارات،لصيانة وإصالح المركبات
.خدمات االستشارات والمعلومات والمشورة المتعلقة بما ذكر آنفًا
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تاريخ ايداع الطلب:

31/08/2021

اسم طالب التسجيل:

استون مارتن الجوندا ليمتد

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

اعالن الجريدة الرسمية

بريطانيا
شركة اجنبية
بانبوري رود  ،غايدون  ،وارويك سي في
 0 35دي بي ،المملكة المتحدة

عنوان التبليغ

 11195 -18055عمان

رقم العالمة التجارية

177791

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات فحص وإصالح وتجدب يلة وترميم وضبط تشخيص وتفكيك
وتنظيف ودهـان وتلمي كبـات البرية والبحرية والجوية خصات فحص
وإصـالح و ضبط تشخيص وتفكيك وتنظيف المركبات البرية والبحرية
والجويـة ،المعلو الم هللا ات البرية والبحرية والجوية ،المعلومات عن االنشاء
للمركبات البرية والبحرية والجوية ،تصليح وإصالح أصـال المركبات
والمساعدة عـد لعطـل المركبات والمساعدة عند تسل المركبـات علـى
الطريق وتصليح وإصالح المركبـك علـد تعطل المركبات على الطريق،
فحص وتكليف المركبات مع تقديم تقييم قبل الشراء من طرف اللت ،صيانة
وإصالح المركبات ذات المحركات تنظيف المركبات ،تشحيم المركبات،
للميـع المركا عالج ضد الصدا للمركبات ،محطـات تصليح المركبات (إعـادة
نة الوقود يانة) اإلطارات ،التلميـع بـالورنيش تركيب وإصـال كيب وإصالح
األدوات الكهربائية إصالح ساعات الح السـاء الحزا مقاومة الصدا ،تصنيع
الخزا سيارات ،إصـالح السيارات وإصال السيارات ،التنظيف الم
(المركبـات) دهان المركبات ،طالءات تأسيسية مانعة للنسر البر ات ،إصالح
ا لمركبـات ،تنظيـف المركبـات ،إصـالح وتجديـد وفلكن استبدال اإلطارات،
تركيب األجـزاء الداخليـة للسيارات ،أجهـزة تحريـل المركبـات (مكان)،
ضبط المكـائن ،ترميم مكـاتن المركبات ،أجهـزة تحويل المكان لتغييـر او
تعديل مصـدر الطاقـة ،صيانة وإصـالح المركبات ذات المحركات لنقل
الركاب ،تقييم حالـة السيارات المستعملة المشـترين قيـل الشـراء للتحقـق مـن
تـجـديـد السـيارات المستعملة وأنهـا بحالة جيدة ،اإلنشاء حسب الطلب
لسيارات سباق الركاب وهياكلهـا أو مكانتها وسيارات الركاب أو األجزاء
الداخليـة لسيارات السباق ولوازم الركاب أو سيارات السباق ،التصنيع حسب
الطلب للقـوارب واليخوت والمراكـب البحريـة التـي تعمل بالطاقـة،
مصنوعات النجـارة (تصنيع حسب الطلب) ،إعـادة البنـاء حسب الطلب
للمركبـات البرية الموجـودة وأجزائهـا الهيكليـة ،خـدمـات الـدهان حسب
الطلـب ،التجهيـز واإلنشـاء العقـاري للممتلكات التجارية والسكنية والشقق
والفندقية ،خـدمـات بنـاء وإنشـاء وتجديد مشاريع األعمـال المدنيـة ،خـدمات
اإلنشـاء تحديـذا بنـاء وتركيـب معـدات المرافـق للممتلكات السكنية
والتجارية ،إنشـاء مشـاريع األعمـال المدنيـة لمرافـق وأماكن الترفيـه ،إنشـاء
مناطق ا الستجمام فـي المساكن ،المساكن ،إنشـاء الكراجـات والتخـزين
للمركبـات ،صـيانة وتنظيـف وإصـالح المبـاني ومحتوياتهـا ،خـدمات
التنجيد ،تجميـع (تركيـب لـوازم المركبات ،تجميـع (تركيب) أجـزاء

31/08/2021

Date of

Aston Martin Lagonda
Limited
: United Kingdom
Foreign Company

Applicant Name:

Banbury Road, Gaydon,
Warwick CV35 0DB, United
Kingdom
18055- 11195 Amman
37

37

Class

177791

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Inspection, repair, restoration, maintenance, reconditioning
diagnostic tuning, dismantling, cleaning, painting and
;polishing services for land, water and air vehicles
inspection, repair, restoration, maintenance, reconditioning.
diagnostic tuning. dismantling, cleaning, painting and
polishing services for parts, fittings and accessories for land,
water and air vehicles, repair information for land, water and
air vehicles; construction information for land, water and air
vehicles, vehicle breakdown service and repair, vehicle
breakdown assistance, vehicle roadside breakdown
assistance, vehicle roadside breakdown service and
assistance, repair, inspection and conditioning of vehicles
providing a rating prior to third party purchase, motor
vehicle maintenance and repair, vehicle cleaning, vehicle
;greasing; vehicle polishing, antirust treatment for vehicles
vehicle service stations (refuelling and maintenance); retreading of tires; varnishing heating equipment Installation
and repair, electric appliance installation and repair: clock
and watch repair, safe maintenance and repair, rust proofing:
cabinet making (repair), servicing of cars; repair of
automobiles, air and maintenance of automobiles, hygienic
cleaning (vehicles). painting of vehicles; undersealing of
vehicles, repair of vehicles, cleansing of vehicles; repair,
retreading, vulcanization, replacement of tyres; installation
of automobile interiors, vehicle conversions (engine), tuning
of engines, reconditioning of vehicle engine conversions to
change or modify energy source; maintenance and repair of
motor vehicles for transportation of passengers, rating the
condition of pre-owned cars for buyers prior to purchase to
verify; that pre-owned cars have been reconditioned and are
in good working order, construction of custom passenger
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racing cars and their bodies or engines, passenger cars or
racing car interiors and accessories for passenger or racing
cars, custom manufacture of boats, yachts, and powered sea
craft; joinery (custom manufacture); custom rebuilding of
existing land vehicles and structural parts therefor; custom
painting services, real estate installation and construction of
commercial, residential, apartment and hotel properties,
building, construction and renovation services of civil work
project; construction services namely, building and installing
utility equipment services for residential and commercial
properties; wil work project construction of entertainment
facilities and venues; Instruction of recreation areas in
residences, construction of garages and storage for vehicles;
maintenance, cleaning and repair of buildings and their
contents; upholstering services, assembly (installation) of
accessories for vehicles; assembly (installation) of parts for
vehicles; vehicle service, repair, maintenance and refuelling:
construction of vehicles in kit form; assembly of panels for
vehicles; building construction; repair services; installation
services; construction, repair and maintenance of land, water
and air vehicles, engines and parts and fittings for the
aforesaid goods; battery charging services for vehicles;
charging and recharging of electric vehicles; vehicle
cleaning and washing; service stations for the maintenance
and repair of vehicles; garage services for the maintenance
and repair of vehicles; garage services for automobile repair,
provision of consultancy, information and advisory services
ir relation to all the aforesaid.

 إنشاء، تصـلح وإصالح وصيانة وإعادة تعبئة الوقـود للمركبات،المركبـات
، إنشـاء المبـاني، تجميع اللوحــات للمركبات،المر كبـات علـى هيئـة طقـم
 إنشـاء وإصـالح وصيانة، خدمات التجميـع أو التركيـب،خـدمات اإلصالح
المركبـات البريـة والبحريـة والجوية والمكـائن وأجـزاء وقطـع السـلع
 شـحن وإعـادة شـحن، خـدمات شـحن البطاريـات للمركبـات،المذكورة آنفـا
 محطـات التصـليح لصيانة،المركبـات الكهربائيـة تنظيـف وغسيل المركبـات
، خـدمات الكراجـات لصيانة وإصـالح المركبـات،وإصـالح المركبـات
 تقـديـم خـدمات االستشارات،خـدمات الكراجـات إلصالح السيارات
.والمعلومـات والمشورة المتعلقة بما ذكر أنفًا

292

Date of

04/03/2021

Applicant Name:

Hyperconnect, Inc.
: Republic of Korea
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

04/03/2021

:تاريخ ايداع الطلب

. انك،هيبيركونكت
جمهورية 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
177993
38
38
177993

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ازار
Goods/Services

Transmission of message and image via a smart
phone; videoconferencing services; transmission
of information via national and international
networks; internet multi-user access providing
services on internet; data communications via the
internet; transmission of video via the internet;
transmission of images and voice via internet; chat
service via internet; transmission of letter and
images via internet; chat service among internet
users; providing user access to a global computer
network (service providers); internet telephony
services; providing internet chatrooms; wireless
telephone communication; satellite transmission;
transmission of data/sound and images by satellite;
providing on-line access to computer databases;
providing the access to databases; communication
by remote screen.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

نقل الرسائل والصور عبر الهاتف الذكي؛ خدمات عقد
المؤتمرات المرئية؛ نقل المعلومات عبر الشبكات المحلية
والدولية؛ الوصول إلى اإلنترنت متعدد المستخدمين الذي يوفر
الخدمات على اإلنترنت؛ اتصاالت البيانات عبر اإلنترنت؛ نقل
الفيديو عبر اإلنترنت؛ نقل الصور والصوت عبر اإلنترنت؛
خدمة الدردشة عبر اإلنترنت؛ نقل الرسائل والصور عبر
اإلنترنت؛ خد مة الدردشة بين مستخدمي االنترنت؛ توفير
وصول المستخدم إلى شبكة حاسوب عالمية (مزودي الخدمة)؛
خدمات االتصال الهاتفي عبر اإلنترنت؛ توفير غرف الدردشة
عبر اإلنترنت؛ اتصاالت هاتفية السلكية؛ اإلرسال عبر األقمار
 الصوت والصور عبر األقمار/ الصناعية؛ نقل البيانات
الص ناعية؛ توفير الوصول عبر اإلنترنت إلى قواعد بيانات
الحاسوب؛ توفير الوصول إلى قواعد البيانات؛ االتصال عن
.طريق الشاشة عن بعد
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Date of

03/06/2021

Applicant Name:

Saudi Research & Media
Group
: Saudi Arabia
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

03/06/2021

:تاريخ ايداع الطلب

المجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم

:اسم طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

Makah Almukarama Road,
، حي المؤتمرات،طريق مكة المكرمة
Almutamarat district, Riyadh
،53108 .ب. ص،11583 الرياض
المملكة العربية السعودية
11583, P.O. Box 53108 , Saudi
Arabia
Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100 ب.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
177849
38
38
177849

Goods/Services

Television broadcasting, Cable television
broadcasting, wireless broadcasting; providing
access to electronic publications, mail and news
portal comprising news, editorials and opinions
concerning current events; news agency services;
transmission of news and current affairs
information

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

،البث التلفزيوني والبث التلفزيوني عبر الكابل والبث الالسلكي
توفير الوصول إلى المنشورات اإللكترونية والبريد والبوابة
اإلخبارية التي تشتمل على األخبار واالفتتاحيات واآلراء
 نقل األخبار، خدمات وكاالت األنباء،المتعلقة باألحداث الجارية
ومعلومات الشؤون الجارية
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تاريخ ايداع الطلب:

07/06/2021

اسم طالب التسجيل:

اورانج براند سيرفيسز ليمتد

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

بريطانيا
شركة اجنبية

07/06/2021

Date of

Orange Brand Services
Limited
: United Kingdom
Foreign Company

Applicant Name:

3 More London Riverside,
 3مور لندن ريفرسايد ،لندن اس اي  2 1ايه
London SE1 2AQ, United
كيو ،المملكة المتحدة
Kingdom
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب - 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
177719
38
38
177719

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات االتصاالت ،خدمات االتصاالت ،خدمات هاتفية ومتعلقة
بالهاتف الجوال وتحويل المكالمات والرد اآللي على الهاتف
والبريد اإللكتروني ،إرسال وتوصيل واستقبال الصوت
والبيانات والصور والموسيقى والمعلومات ،خدمات توصيل
الرسائل اإللكترونية ،خدمات معلوماتية أونالين متعلقة
باالتصاالت ،خدمات تبادل البيانات ،نقل البيانات عبر وسائل
االتصاالت ،إرسال الملفات الرقمية ،خدمات االتصاالت عبر
األقمار الصناعية ،خدمات البث ،بث أو إذاعة برامج الراديو أو
التليفزيون و واألفالم واأللعاب التفاعلية ،بث وإذاعة وتوصيل
ا لمحتوى متعدد الوسائط واأللعاب اإللكترونية عبر شبكات
االتصاالت اإللكترونية ،خدمات متعلقة برسائل فيديو ،خدمات
عقد اجتماعات جماعية عبر الفيديو ،خدمات هاتف الفيديو،
توصيل المعلومات (بما في ذلك صفحات الويب) و برامج
كمبيوتر وأية بيانات أخرى ،تأجير زمن الوصول إلى خادم
قاعدة بيانات ،توفير وصالت االتصاالت للخطوط الساخنة
الهاتفية ومراكز االتصاالت وخدمة العمالء ،خدمات االتصاالت
الهاتفية تقدم للخطوط الساخنة ومراكز خدمة العمالء ،توفير
إمكانية وصول المستخدم إلى اإلنترنت ،توفير وصالت أو
روابط اتصاالت لإلنترنت أو قواعد بيانات ،توفير إمكانية
وصول المستخدم إلى اإلنترنت (مقدمو الخدمات) ،توفير
وتشغيل اجتماعات جماعية إلكترونية ومجموعات المناقشة
وغرف المحادثات ،توفير إمكانية الوصول إلى مواقع ويب
للموسيقى الرقمية على اإلنترنت ،توفير إمكانية الوصول إلى
مواقع ويب تقدم محتوى  MP3على اإلنترنت ،تقديم موسيقى
رقمية بواسطة وسائل االتصاالت ،توفير إمكانية الوصول إلى

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Telecommunications services; communications
services; telephone, mobile telephone, call
diversion, answerphone, and electronic mail
services; transmission, delivery and reception of
;sound, data, images, music and information
electronic message delivery services; on line
information services relating to
;telecommunications; data interchange services
;transfer of data by telecommunication
transmission of digital files; satellite
;communication services; broadcasting services
broadcasting or transmission of radio or television
;programmes, films and interactive games
broadcasting, transmission and delivery of
multimedia content and electronic games over
electronic communications networks; video
;messaging services; video conferencing services
video telephone services; telecommunication of
information (including web pages), computer
programs and any other data; rental of access time
to a database server; provision of
telecommunications connections for telephone
hotlines and call centres; telephone
communication services provided for hotlines and
;call centres; providing user access to the Internet
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providing telecommunications connections or
links to the Internet or databases; providing user
access to the Internet (service providers);
provision and operation of electronic
conferencing, discussion groups and chat rooms;
providing access to digital music websites on the
Internet; providing access to MP3 websites on the
Internet; delivery of digital music by
telecommunications; providing access to
telecommunications infrastructures and networks
for other operators and third parties; rental of
telecommunications infrastructure and networks to
other operators and third parties;
telecommunication access services; computer
aided transmission of messages and images;
providing access to the Internet on a temporary
basis for third parties; providing electronic
transmission of electronic payment data via a
global computer network; news agency services;
transmission of news and current affairs
information; hire, leasing or rental of apparatus,
instruments, installations or components for use in
the provision of the aforementioned services;
provision of access to an electronic on line
network for information retrieval; Internet service
provider (ISP) services; cable and satellite
transmission services; provision of broadband
services; telecommunications services for aircraft
passengers; provision of access to electronic
payment services including electronic fund
transfer services and on line transaction facilities;
providing telecommunications connections and
networks for use with the Internet of Things [IoT];
advisory, information and consultancy services
relating to all the aforementioned.

بنيات تحتية لالتصاالت والشبكات لمشغلين آخرين وأطراف
 تأجير البنيات التحتية وشبكات االتصاالت لمشغلين آخرين،ثالثة
 إرسال الرسائل، خدمات توفير االتصاالت،وأطراف ثالثة
 توفير إمكانية الوصول إلى،والصور باستخدام الكمبيوتر
 توفير إرسال بيانات،اإلنترنت على أساس مؤقت ألطراف ثالثة
 خدمات وكالة،الدفع اإللكتروني عبر شبكات الحاسوب العالمية
، إرسال األخبار ومعلومات متعلقة بالشئون الجارية،األنباء
استخدام أو تأجير لفترة زمنية طويلة أو تأجير لفترة زمنية
قصيرة للمعدات أو األدوات أو المنشآت أو المكونات لالستخدام
 توفير إمكانية الوصول إلى،في توفير الخدمات المذكورة آنفا
 خدمات متعلقة،شبكة أونالين إلكترونية السترجاع المعلومات
 خدمات البث عبر الكابل والقمر، ISP بمقدم خدمة اإلنترنت
، توفير خدمات إرسال البيانات بمعدل نقل مرتفع،الصناعي
 توفير إمكانية الوصول،خدمات االتصاالت لركاب الطائرات
إلى خدمات الدفع اإللكترونية بما في ذلك خدمات تحويل األموال
 توفير وصالت،إلكترونيا وتسهيالت متعلقة بالمعامالت أونالين
،IoT وشبكات االتصاالت لالستخدام مع إنترنت األشياء
خدمات مع لوماتية واستشارية وتقديم النصح متعلقة بكل ما ذكر
.آنفا

________________________________________
Special condition : Claiming orange and white
colors.

_______________________________________ا
.مع المطالبة بااللوان البرتقالي واالبيض: شتراطات خاصة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

18/10/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة انوار السماء لالستثمارات ذ م م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

18/10/2021

Date of

SKY LIGHTS
INVESTMENTS
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

عمان-الصويفية -شارع زهران

Amman -sweifiah St.

 11814 -144192عمان-الصويفية -
شارع زهران
177999

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات البث التلفزيوني االرسال عبر االقمار الصناعية بث
التدفقي للبيانات خدمات البث

 144192- 11814 Ammansweifiah St.
38

38

Class

177999

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

television broadcasting satellite transmission
streaming of date broadcasting services
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

18/10/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة انوار السماء لالستثمارات ذ م م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

18/10/2021

Date of

SKY LIGHTS
INVESTMENTS
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

عمان-الصويفية -شارع زهران

Amman -sweifiah St.

 11814 -144192عمان-الصويفية -
شارع زهران
178000

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات البث التلفزيوني االرسال عبر االقمار الصناعية بث
التدفقي للبيانات خدمات البث

 144192- 11814 Ammansweifiah St.
38

38

Class

178000

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

television broadcasting satellite transmission
streaming of date broadcasting services
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:تاريخ ايداع الطلب

Tower Media Middle East FZ,
LLC
: United Arab Emirates
Foreign Company

م.م.تاور ميديا مدل ايست منطقة حرة ذ

:اسم طالب التسجيل

Dubai Media City, Dubai, UAE

 االمارات العربية، دبي، مدينة دبي لالعالم
المتحدة

08/11/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

08/11/2021

Date of

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

18055- 11195 amman
177859

Class

38

Goods/Services

Telecommunications; television and radio
broadcasting; communication by computer
terminals, fibre optic | networks, telegrams &
telephone; computer aided transmission of
messages and images; information about
telecommunication; news agencies; providing
telecommunication channels for teleshopping
services; providing telecommunication
connections to a global computer network; rental
of telecommunication equipment, wireless
communication system and satellite | broadcast
equipment; teleconferencing services; wireless
communication services; cable and satellite
broadcasting & transmission services; satellite
communication services; information about
telecommunication and | wireless communication;
telecommunications routing and junction services;
transmission of videotext and teletext information;
voice mail services; video broadcasting &
transmission services; video communication
services; video messaging services; wire services;
all services that consist essentially of the diffusion
of radio or television programmes.

38

الصنف

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

 عمان11195 - 18055

عنوان التبليغ

177859

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

االتصاالت اإلذاعة بالراديو والبث بالتلفزيون اإلتصاالت عبر
الطرفيات الحاسوبية وشبكات األلياف البصرية والبرقيات
 معلومات حول. والتلفون نقل الرسائل والصور عبر الحاسوب
االتصاالت وكاالت األنباء توفير قنوات إتصال للتسوق عن بعد
توفير توصيالت خاصة عبر شبكة حاسوب دولية؛ تأجير معدات
االتصال وأنظمة االتصال الالسلكي وم عدات البث عبر األقمار
الصناعية اإلجتماعات عن بُعد خدمات االتصال الالسلكي
خدمات البث واإلرسال عبر الكبالت واألقمار الصناعية خدمات
اإلتصاالت عبر األقمار الصناعية معلومات عن االتصاالت
واالتصاالت الالسلكية توجيه وربط االتصاالت إرسال معلومات
النصوص المرئية والنصوص عن بعد خدمات البريد الصوتي؛
خدمات البث واإلرسال المرئي خدمات االتصال المرئي خدمات
إرسال الرسائل المرئية خدمات سلكية جميع الخدمات التي
.تتكون بصفة أساسية من بث البرامج اإلذاعية والتلفزيونية
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تاريخ ايداع الطلب:

21/11/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة هدى لالعالم
االردن
ذ.م.م

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

عمان ،الجبيهة ،شارع الملكة رانيا االردن

عنوان التبليغ

 11190 - 925894عمان

رقم العالمة التجارية

177962

من اجل البضائع/الخدمات التالية

بث فضائي واذاعي

اعالن الجريدة الرسمية

21/11/2021

Date of

Huda Media Co.
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

Amman, Rania Queen St.
Jordan
925894- 11190

الصنف

38

38

Class

177962

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

satellite and radio broadcasting
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تاريخ ايداع الطلب:

21/03/2021

اسم طالب التسجيل:

أوتوموبيلز بيجو
فرنسا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 10-2بوليفارد دي ل يوروب78300 ،
بواسي ،فرنسا

21/03/2021

Date of

Automobiles PEUGEOT
: France
Foreign Company

Applicant Name:

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

Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب - 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178014
39
39
178014

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات النقل ،خدمات تأجير المركبات ،خدمات تسليف
المركبات أو استبدالها والمساعدة في حالة تعطل المركبة (سحب
المركبة) وتأجير المرآب ومواقف السيارات.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءAD :
رقم االدعاء 35462 :
تاريخ االدعاء 03-12-2020 :

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Transport; vehicle rental services; vehicle lending
or replacement services, assistance in case of
vehicle breakdown (vehicle towing), garage and
parking place rental.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : AD
Claim No : 35462
Claim Date : 2020-12-03
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

04/04/2021

Applicant Name:

American Airlines, Inc.
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

1 Skyview Drive, MD 8B503,
Fort Worth, Texas 76155, USA
Saba & Co. Intellectual
Property P.O.Box840553- 11184
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
Shaker Bin Zaid Street
Class
177935
39
39

04/04/2021

:تاريخ ايداع الطلب

. انك،اميريكان ايرالينز
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، 503  بي8  ام دي، سكايفيو درايف1
 الواليات،76155  تكساس،فورت وورث
المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
شارع األمير شاكر بن زيد/
الصنف

177935

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

PetEmbark
Goods/Services

Transportation of pets; transportation of live
animals; storage, handling, and inspection of pets
and other live animals before, during, and after
their transportation; care of pets and other live
animals before, during, and after their
transportation, such services being incidental and
ancillary to their transportation; information,
advisory, and consultancy services relating to all
the foregoing.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات نقل الحيوانات األليفة وخدمات نقل الحيوانات الحية؛
خدمات تخزين ومناولة وفحص الحيوانات األليفة والحيوانات
الحية األخرى قبل وأثناء وبعد نقلها؛ خدمات رعاية الحيوانات
 حيث،األليفة والحيوانات الحية األخرى قبل وأثناء وبعد نقلها
تكون هذه الخدمات عرضية و ُملحقة بنقلهم؛ خدمات تقديم
.المعلومات والنصائح واالستشارات المتعلقة بكل ما سبق
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تاريخ ايداع الطلب:

23/08/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة االحتراف للشحن
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان-الشارع وصفي التل بناية رقم ()275

23/08/2021

Date of

Al-ehteraf Ieshahen LTD
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

no (275).Amman--wasfi al tall
street aslam sentr

 8745- 11122 Ammanالمحامي ينا ل محمد سعيد ابو خيط - 8745
11122عمان/الشارع وصفي التل بناية رقم WASFIal tall street salam sentr
)sentr no(275
)(275
Class
الصنف
177887
39
39
177887

من اجل البضائع/الخدمات التالية

النقل البحري التخزين تغليف البضائع

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Marine transport storage packaging

303

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

13/10/2021

Applicant Name:

Aarow for Commercial
Services
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

13/10/2021

:تاريخ ايداع الطلب

شركة السهم للخدمات التجارية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
 ش عبد هللا غوشة- عمان

amman - abdallah ghoseh str

 ش عبد هللا-  عمان11814 -143901
غوشة

143901- 11814 amman abdallah ghoseh str
177814

Goods/Services

Transportation logistics

Class

39

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

39

الصنف

عنوان التبليغ

177814

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات نقل لوجستي

304

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

21/01/2021

اسم طالب التسجيل:

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ساندهوفر شتراسيه  68305 ،116مانهايم،
المانيا

21/01/2021

Date of

Roche Diagnostics GmbH
: Germany
Foreign Company

Applicant Name:

Sandhofer Strasse 116, 68305
Mannheim, Germany

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177902
41
41
177902

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

FORWARDSHIFT
من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات التعليم و ا لتدريب في مجال الرعاية الصحية؛ خدمات
تنظيم ،تنظيم وعقد ورش العمل (تدريب) والندوات والمؤتمرات
واالجتماعات والدورات وورش العمل التعليمية والحلقات
الدراسية والندوات؛ خدمات التعليم والتدريب المقدمة عبر
االنترنت بما في ذلك المحاضرات المقدمة عبر االنترنت والبث
ا لشبكي والملفات الرقمية في مجال الرعاية الصحية.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء 018286292 :
تاريخ االدعاء 07-08-2020 :

Goods/Services

;Education and training in the field of healthcare
organization, arranging and conducting of
workshops (training), colloquiums, conferences,
congresses, courses, educational workshops,
seminars and symposiums; Educational and
training services provided online, including
webinars, webcasts and podcasts in the field of
healthcare.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018286292
Claim Date : 2020-08-07
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

07/06/2021

اسم طالب التسجيل:

اورانج براند سيرفيسز ليمتد

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

بريطانيا
شركة اجنبية
 3مور لندن ريفرسايد ،لندن ،اس :إي 2 1
ايه كيو ،المملكة المتحدة
ابو غزالة للملكية الفكرية
11192عمان
177720

07/06/2021

Date of

ORANGE BRAND
SERVICES LIMITED
: United Kingdom
Foreign Company

Applicant Name:

3 More London Riverside,
London, SE1 2AQ, UK

- 921100

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تعليمية وتدريبية ،خدمات ترفيهية ،أنشطة رياضية وثقافية ،معلومات
متعلقة بالتعليم و والترفيه والرياضة واألحداث الثقافية تقدم أونالين من قاعدة
بيانات كمبيوتر أو اإلنترنت أو تقدم باستخدام وسيلة أخرى ،خدمات ألعاب
إلكترونية تقدم من قاعدة بيانات كمبيوتر أو عبر اإلنترنت ،خدمات تأجير
الفيديو و والصوت وألعاب الكمبيوتر ،خدمات ترفيهية متعلقة بالراديو
والتليفزيون ،نشر وإنتاج الموسيقى و واألفالم (بخالف األفالم الدعائية) و
وبرامج الراديو والتليفزيون وبرامج التسوق عن بعد والتسوق عبر اإلنترنت،
تنظيم األلعاب والمسابقات ،توفير منشورات إلكترونية أونالين ،توفير برامج
أللعاب الفيديو الخاصة بالمستهلك (غير قابلة للتحميل) وأجهزة ألعاب
محمولة يدويا عبر االتصاالت الالسلكية ،نشر الكتب اإللكترونية والصحف
أونالين ،توفير األفالم وترفيه تليفزيوني وفيديو موسيقي عبر موقع ويب
تفاعلي ،نشر النصوص بصيغة إلكترونية أو خالف ذلك ،خدمات نشر وإنتاج
وسائط صوتية و/أو مرئية ،خدمات المعارض ،تنظيم وإنتاج وعرض حفالت
موسيقية و وعروض موسيقية ومسرحية ومصورة و ومهرجانات وجوالت
سياحية وعروض وأحداث وأنشطة أخرى موسيقية وثقافية ،تنظيم أو إدارة
أحداث مرتبطة بألعاب الفيديو ،خدمات تحرير بعد اإلنتاج في مجال
الموسيقى ومقاطع الفيديو واألفالم ،خدمات برامج األخبار للبث عبر
اإلنترنت ،تنظيم وإدارة االجتماعات و الحلقات الدراسية والندوات ودروس
توجيهية وورش العمل والدورات التدريبية واالجتماعات والمعارض،
دورات تعليمية أو دورات تدريبية وجلسات تفاعلية وعن بعد أونالين عبر
وصلة االتصاالت أو شبكة الكمبيوتر أو باستخدام وسيلة أخرى ،خدمات
الترجمة ،خدمات معارض فنية أونالين عبر وصلة االتصاالت ،خدمات
األلعاب ،خدمات النوادي ،خدمات حجز التذاكر لألحداث الترفيهية
والرياضية والثقافية ،خدمات المكتبات اإللكترونية لتوفير معلومات إلكترونية
(بما في ذلك معلومات األرشيف) في صورة معلومات وبيانات إلكترونية
للنصوص و الصوت و/أو الفيديو و واأللعاب ووسائل التسلية ،توفير موسيقى
رقمية (غير قابلة للتحميل) من اإلنترنت ،توفير صور فوتوغرافية و صور و
مواد جرافيكية و مقاطع صوتية و أفالم و مقاطع الفيديو وبرامج صوتية
مرئية (غير قابلة للتحميل) أونالين أو من قواعد بيانات الكمبيوتر أو
اإلنترنت أو مواقع الويب ،خدمات التصوير الفوتوغرافي ،توجيه وإرشاد
متعلق بمجال األعمال ،نشر سوفتوير ألعاب فيديو وكمبيوتر تفاعلية ،توفير
صحف في مجال ألعاب الكمبيوتر عبر البريد اإللكتروني ،توفير مجالت
أونالين تعنى بمعلومات في مجال ألعاب الكمبيوتر ،توفير معلومات ومشورة
متعلقة بكافة الخدمات المذكورة آنفا.

921100- 11192
41

41

Class

177720

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

;Education and training services; entertainment services
sporting and cultural activities; information relating to
education, entertainment, sporting and cultural events
provided on line from a computer database or the Internet or
provided by other means; electronic games services provided
from a computer database or by means of the Internet; video,
audio and computer games rental services; radio and
television entertainment services; publishing and production
of music, films (other than advertising films), radio and
television programmes and of teleshopping and webshopping
;programmes; organising of games and competitions
providing on line electronic publications; providing
programs for consumer video games and handheld game
;)apparatus via wireless communication (non downloadable
;publication of electronic books and journals on line
provision of movie, television and music video entertainment
via an interactive web site; publication of texts in electronic
format or otherwise; publishing and production services for
sound and/or visual media; exhibition services; organisation,
production and presentation of music concerts, musical,
theatrical and video performances, festivals, tours and other
;musical and cultural performances, events and activities
organisation, management or arrangement of video games
events; post production editing services in the field of music,
videos and films; news programming services for
transmission across the Internet; arranging and conducting of
conferences, seminars, symposia, tutorials, workshops,
courses, conventions and exhibitions; interactive and
distance learning or training courses and sessions provided
on line via a telecommunications link or computer network
or provided by other means; translation services; art gallery
;services provided on line via a telecommunications link
gaming services; club services; ticket reservation and
booking services for entertainment, sporting and cultural

306

events; electronic library services for the supply of electronic
information (including archive information) in the form of
electronic texts, audio and/or video information and data,
games and amusements; providing digital music (not
downloadable) from the Internet; providing photographs,
pictures, graphics, sound bites, films, videos and audio visual
programmes (not downloadable) on line or from computer
databases or the Internet or Internet websites; photography
services; business mentoring; publishing of interactive
computer and video game software; providing newsletters in
the field of computer games via email; provision of an online
magazine featuring information in the field of computer
games; provision of information and advice relating to all of
the aforesaid services.

________________________________________ Special
condition : Claiming orange and white colors.

_______________________________________اشتراطات
.مع المطالبة بااللوان البرتقالي واالبيض: خاصة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

25/07/2021

Applicant Name:

amjad ghasan sodqi al jayousi
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

25/07/2021

:تاريخ ايداع الطلب

امجد غسان صدقي الجيوسي
االردن
مؤسسة فردية

:اسم طالب التسجيل

 ضاحية الياسمين- عمان

amman - dahiyat al yasmeen

177847

Class

41

Goods/Services

children and youth development activities
seminars and workshops private lessons
circulation of educational materials personal
development training educational consultations

41

الصنف

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

 ضاحية الياسمين-  عمان11953 -420

420- 11953 amman - dahiyat al
yasmeen

: جنسية الطالب

177847

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

انشطة تنمية قدرات االطفال والشباب حلقات دراسية وورشات
عمل دروس خصوصية تداول مواد تعليم ية تدريب على
التطوير الشخصي استشارات تعليمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

05/10/2021

Applicant Name:

Save the children association
: Jordan
SOCIETIES

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

9431- 11191 amman
Class

41

Goods/Services

Kindergarten services, kindergarten services
[education or entertainment], nursery.

:تاريخ ايداع الطلب

جمعية انقاذ الطفل
االردن
جمعية

:اسم طالب التسجيل

 االردن-  عمان-  ش مكة ام السماق180

180 mecca st .um al summaq
amman - jordan

177828

05/10/2021

41

الصنف

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

 عمان11191 - 9431

عنوان التبليغ

177828

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات رياض االطفال خدمات رياض االطفال (التعليم او
الترفيه ) حضانة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

18/10/2021

Applicant Name:

KBG-One Content
Development Co.
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

41

Goods/Services

شركة كاف باء جيم لتطوير المحتوي
التعليمي
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

الصويفية شارع- عمان11814 -144192
زهران

144192- 11814 AmmanSweifiah Zahran Str
Class

:تاريخ ايداع الطلب

الصويفية شارع زهران-عمان

Amman-Sweifiah Zahran Str

178033

18/10/2021

41

الصنف

178033

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

academies education organization of competitions
education or entertainment educational services
instruction services educational examination

خدمات االكاديميات (التعليم) خدمات تنظيم المنافسات (التعليمية
أو الترفيهية) الخدمات التعليمية خدمات التدريب خدمات
اإلمتحانات التعليمية

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

Tower Media Middle East FZ,
LLC
: United Arab Emirates
Foreign Company

م.م.تاور ميديا مدل ايست منطقة حرة ذ

:اسم طالب التسجيل

Dubai Media City, Dubai, UAE

 االمارات العربية، دبي، مدينة دبي لالعالم
المتحدة

08/11/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

08/11/2021

Date of

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

18055- 11195 amman
177858

Class

41

41

Goods/Services

Education; providing of training; entertainment; sporting and
cultural activities; arranging of beauty contests; booking of seats for
shows; cinema presentations; digital imaging services; dubbing;
entertainment & education information; film production; layout
services other than for advertising purposes; presentation of live
performances; microfilming; rental of motion pictures; providing of
movie theatre facilities; news reporters services; photographic
reporting; photography; party planning (entertainment); production,
preparation & presentation of radio and television programmes;
production of shows; production (videotape film); rental of radio
and television sets; radio, television & cinema entertainment; rental
of video cassette recorders; recording studio services; providing of
entertainment facilities; rental of audio equipment; rental of
camcorders; rental of cine-films; rental of lighting | apparatus for
theatrical sets or television studios; rental of movie projectors and
accessories; rental of show ~ scenery; rental of sound recordings;
rental of video cameras; rental of videotapes; scriptwriting services;
movie studios; subtitling; publication & writing of texts other than
publicity texts; theatre productions; ticket agency services
(entertainment); timing of sports events, translation; videotape
editing; videotape film productions; videotaping; organization of
competitions (entertainment); animated musical entertainment
services; arranging of musical and visual entertainment; audio
entertainment services; audio-visual display presentation services
for entertainment purposes; interactive entertainment; organisation
of entertainment events; preparation of entertainment programmes
for broadcasting; providing facilities for entertainment; video &
computer game entertainment services; game services provided online (from a computer network) or any other communication
network; distribution of tv series for broadcast by independent
television stations; direction of radio and television programs; news
programme services for radio or television; providing online
electronic publications (not downloadable); publication of books;
publication of electronic books and journals on-line; provision of
news information; services having the basic aim of the
entertainment, amusement or recreation; presentation of works of
visual art or literature to the public for cultural, entertainment of
educational purposes.

الصنف

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

 عمان11195 - 18055

عنوان التبليغ

177858

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 الترفيه األنشطة الرياضية والثقافية تنظيم مسابقات الجمال: التدريب:التعليم والتهذيب
 إعادة,حجز المقاعد للعروض المسرحية عروض سينمائية؛ خدمات التصوير الرقمي
 معلومات عن الترفيه والتربية والتعليم إنتاج األفالم خدمات العروض.تسجيل الصوت
 التصوير,بخالف م ا كان منها لغايات الدعاية واإلعالن عرض تمثيليات حية
 تأجير األفالم السينمائية توفير تجهيزات دور السينما خدمات مراسلي,بالميكروفلم
 تنظيم حفالت (ترفيه)؛ إنتاج. تقديم التقارير المصورة التصوير الفوتوغرافي.األنباء
 إنتاج أفالم: إنتاج العروض المسرحية,وإعداد وتقديم برامج الراديو والتلفزيون
. الترفيه اإلذاعي والتلفزيوني والسينمائي. تأجير أجهزة الراديو والتلفزيون,الفيديو
 توفير. تأجير مسجالت الفيديو بالحافظات الشريطية خدمات ستديوهات التسجيل
 تأجير كاميرات الفيديو,تسهيالت الترفيه تأجير معدات إرسال واستقبال الصوت
الرقمية تأجير األفالم السينمائية تأجير أجهزة اإلضاءة للمسارح أو ستوديوهات
 تأجير. التلفزيون تأجيربروجكترات (آالت عرض) وملحقاتها تأجير مشاهد العرض
 تأجير كاميزات الفيديوء تأجير أشرطة الفيديوه خدمات كتابة.مسجالت الصوت
السيناريو والبرامج اإلذاعية والتلفزيونية استديوهات سينمائية ترجمة األفالم نشر
 خدمات. وكتابة النصوص بخالف نصوص الدعاية واإلعالن؛ اإلنتاج المسرحي
, وكاالت التذاكر (ترفيه) توقيت المناسبات الرياضية؛ الترجمة؛ إعداد أشرطة الفيديو
 خدمات موسيقى,) تسجيل أشرطة الفيديو تنظيم المباريات (ترفيه.إنتاج أفالم الفيديو
الرسوم المتحركة الترفيهية؛ تنظيم الترفيه الموسيقي والمرئي خدمات الترفيه
 الترفيه التفاعلي؛ تنظيم. خدمات تقديم عروض سمعية بصرية لغايات الترفيه.السمعي
 خدمات, توفير تسهيالت للترفيه.األحداث الترفيهية إعداد البرامج الترفيهية للبث
الترفيه عبر ألع اب الفيديو والكمبيوتر خدمات األلعاب المقدمة مباشرة (من شبكة
حاسوب) أو من خالل أي شبكة اتصال أخرىء توزيع مسلسالت تلفزيونية للبث من
 إخراج برامج اإلذاعة والتلفزيون خدمات برامج.خالل محطات تلفزيونية مستقلة
 توفير المطبوعات اإلكترونية الفورية (غير القابلة,األنباء للراديو أو التلفزيون
 نشر الكتب نشر الكتب والصحف االلكترونية الفورية توفير معلومات عن:)للتنزيل
األنباء الخدمات التي هدفها األساسي الترفيه أو التسلية أو االستجمام؛ عروض
.األعمال الفنية أو األدبية المرئية للجمهور لغايات ثقافية أو ترفيهية أو تعليمية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

09/11/2021

اسم طالب التسجيل:

شينزهين اي في بي اس تكنولوجي كو  .ال
تي دي .
الصين
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

shenzhen ivps technology co
.ltd

 258 11814 -142025شارع الملك
عبدهللا الثاني عمان-االردن
177988

من اجل البضائع/الخدمات التالية

نشر 'الكتب؛ إنتاج األفالم بخالف األفالم الدعادئية؛ خدمات
ترفيهية؛ توفير المرافق الرياضية؛ إجراء الجوالت المصحو بة
بمرشدين؟ التدريس  /الخدمات التعليبمية  /خدمات التعليمات؛
تنظيم حلقات دراسية او الندوات و:ادارتها :خدمات المكتبات
المتجو لة  -خدمات الكتب المتنقلة  -خدمات حدائق الحيوان

Applicant Name:
Nationality

روم  »201سيفنتي سكسث بلدج ..ليانتانج
اندستريال زون تانجوي كوميونتي فنغهوانج
سب-ديستريكت جوانجمينج ديستريكت؛
شينر هين جوانجدونج  :518000الصين

الصنف

09/11/2021

Date of

41

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Room 201, 76th bidg.,

Liantang - Industrial 2co723,
Tangwei Community,
Fenghuang Sub- district,
Guangming District, Shenzhen,
Guangdong 518000, China
142025- 11814 258king
abdallah ii street amman-jordan
41

Class

177988

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

publication of books; film production, other than
;advertising films; entertainment services
providing sports facilities; conducting guided
tours; teaching / educational services / instruction
services; arranging and conducting of
colloquiums; mobile library services / bookmobile
services zoological garden Services

312

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
177865
42
42
177865

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Creating Value Together
Goods/Services

Computer software design, computer programming and maintenance of
computer software; design and development of operating software for
accessing and using a cloud computing network; computer programming
for information management; providing computer programs; cloud
computing; rental of operating software for accessing and using cloud
computing network; electronic data storage and data back-up services;
electronic storage of data, drawings, texts, digital photographs, music,
images, video and electronic data by cloud computing; computer data
processing; technical data analysis; surveying and engineering services;
testing, data-analysing and measuring regarding civil engineering and
building construction; drafting of building construction, civil
engineering structures and underground structures and consultancy
relating thereto; technical project planning; testing and research services
relating to machines, apparatus and instruments; designing of machines,
apparatus, instruments [including their parts] or systems composed of
such machines, apparatus and instruments; design and development of
computer hardware, software and databases; technical advice relating to
operation of machines; technical advice relating to operation of
computer programs; technological advice relating to computers,
automobiles and industrial machines; analysis and consultancy of
consumed fuel, fuel level and operating data of metalworking machines
and tools, construction machines and apparatus, loading-unloading
machines and apparatus, mining machines and apparatus, machines and
apparatus for use in forestry, agricultural machines and agricultural
implements other than hand-operated, waste compacting machines and
apparatus, waste crushing machines and apparatus, waste and trash
separator machines, snow ploughs, measuring or testing machines and
instruments, automobiles, and industrial robots; analysis and
consultancy of consumed power, charge level and operating data of
metalworking machines and tools, construction machines and apparatus,
loading-unloading machines and apparatus, mining machines and
apparatus, machines and apparatus for use in forestry, agricultural
machines and agricultural implements other than hand-operated, waste
compacting machines and apparatus, waste crushing machines and
apparatus, waste and trash separator machines, snow ploughs, measuring
or testing machines and instruments, automobiles, and industrial robots;
energy auditing; consultancy in the field of energy efficiency;
consultancy in the field of energy-saving.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تصميم برامج حاسوبية؛ برمجة الحاسوب وصيانة برامج حاسوب؛ تصميم
وتطوير برامج التشغيل للدخول الى شبكة الحوسبة السحابية واستخدامها؛
برمجة الحاسوب إلدارة المعلومات؛ توفير برامج حاسوب؛ حوسبة سحابية؛
تأجير برامج التشغيل للدخول الى شبكة الحوسبة السحابية واستخدامها؛ خدمات
تخزين بيانات إالكترونية ونسخ احتياطي للبيانات؛ تخزين إلكتروني لبيانات
ورسومات ونصوص وصور رقمية وموسيقى وصور وفيديو وبيانات
إلكترونية بواسطة الحوسبة السحابية؛ معالجة بيانات الحاسوب؛ تحليل البيانات
التقـنية؛ خدمات المسح والهندسة؛ فحص وتحليل البيانات وقياس ما يتعلق
بالهندسة المدنية وتشييد المباني؛ رسم تصاميم ومخططات إلنشاء المباني
وهياكل الهندسة المدنية والمنشآت تحت سطح األرض واإلستشارات المرتبطة
بها؛ التخطيط لمشاريع تقـنية؛ خدمات اإلختبار والبحث فيما يخص الماكينات
واألجهزة واآلالت؛ تصميم الماكينات واألجهزة واآلالت (بما فيها أجزاؤها) أو
األنظمة المكونة منها؛ تصميم وتطوير أجزاء الحاسوب وبرامجه وبياناته؛
نصائح تقـنية فيما يتعلق بتشغيل اآلالت؛ نصائح تقـنية فيما يتعلق بتشغيل برامج
الحاسوب؛ نصائح تقـنية فيما يتعلق بأجهزة الحاسوب والسيارات واآلالت
الصناعية؛ تحاليل وإستشارات حول الوقود المستهلك ومعدل الوقود وبيانات
التشغيل الخاصة بآالت وعدد لتصنيع األدوات المعدنية وآالت وأجهزة اإلنشاء
وآالت وأجهزة لتحميل وإفراغ الحمولة وآالت وأجهزة التعدين وآالت وأجهزة
تستخدم في زراعة الغابات وآالت ومعدات زراعية عدا ما يدار باليد وآالت
وأجهزة رص النفايات وآالت وأجهزة جرش النفايات وآالت فرز الفضالت
والنفايات وجرافات الثلج وأجهزة وأدوات القياس أو الفحص والسيارات
والروبوتات الصناعية؛ تحاليل وإستشارات حول الطاقة المستهلكة ومستوى
شحن البطارية وبيانات التشغيل الخاصة بآالت وعدد لتصنيع األدوات المعدنية
وآالت وأجهزة اإلنشاء وآالت وأجهزة لتحميل وإفراغ الحمولة وآالت وأجهزة
التعدين وآالت وأجهزة تستخدم في زراعة الغابات وآالت ومعدات زراعية عدا
ما يدار باليد وآالت وأجهزة رص النفايات وآالت وأجهزة جرش النفايات وآالت
فرز الفضالت والنفايات وجرافات الثلج وأجهزة وأدوات القياس أو الفحص
والسيارات والروبوتات الصناعية؛ تدقيق الطاقة؛ استشارات في مجال
.اإلستخدام الفعال للطاقة؛ استشارات في مجال توفير الطاقة

313

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

16/02/2021

Applicant Name:

Stereo App Limited
: United Kingdom
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Class

42

Goods/Services

Platform as a service [PaaS] featuring computer
software platform for uploading, streaming and
gathering analytics; platform as a service [PaaS]
featuring software platforms for transmission of
digital content and messages; software as a service
[SaaS] for social networking; providing a platform
to allow users to stream files via website and
mobile application; application service provider
featuring application programming interface [API]
software for uploading, sharing, managing, and
streaming digital files; research in the field of
social media; information, advisory and
consultancy services relating to computer software
platforms
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018291350
Claim Date : 2020-08-17
________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in Black, white and orange
colors according to the print filed with the
application.

:تاريخ ايداع الطلب

ستيريو اب ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 اشفورد، الطابق الخامس، دوفر باليس1
 تي ان، كينت، اشفورد،كوميرشال كوارتر
 المملكة المتحدة، اف بي1 23

1 Dover Place, 5th Floor,
Ashford Commercial Quarter,
Ashford, Kent, TN23 1FB,
United Kingdom
Saba & Co. Intellectual
Property P.O.Box840553- 11184
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
Shaker Bin Zaid Street
177888

16/02/2021

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
شارع األمير شاكر بن زيد/
42

الصنف

177888

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

المنصات كخدمة [بيه ايه ايه اس]التي تتميز بمنصة برامج
الحاسوب للتحميل وبث وتجميع التحليالت؛ المنصات كخدمة
[بيه ايه ايه اس]التي تتميز بمنصات برمجيات إلرسال المحتوى
الرقمي والرسائل؛ البرمجيات كخدمة [اس ايه ايه اس] للشبكات
االجتماعية؛ توفير منصة للسماح للمستخدمين ببث الملفات عبر
موقع الكتروني وتطبيق الهاتف المحمول؛ مزود خدمة التطبيقات
]الذي يتميز ببرمجيات واجهة برمجة التطبيقات [ايه بيه آي
للتحميل والمشاركة واإلدارة والبث للملفات الرقمية؛ البحوث في
مجال الملفات الرقمية؛ خدمات تقديم المعلومات والنصائح
واالستشارات المتعلقة بمنصات برامج الحاسوب

_______________________________________ا
EU : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
018291350 : رقم االدعاء
17-08-2020 : تاريخ االدعاء
_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون: شتراطات خاصة
باأللوان األسود واألبيض والبرتقالي وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب

314

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

04/03/2021

Applicant Name:

GENERAL MOTORS LLC
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

04/03/2021

: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
177876
42
42
177876

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ULTIFI
Goods/Services

Providing temporary use of non-downloadable
software over the internet for connecting data,
systems, and software for improved customer
services and experiences in the automotive
industry
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90326750
Claim Date : 2020-11-18

الخدمات التالية/من اجل البضائع

توفير االستخدام المؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل عبر
االنترنت لربط البيانات واألنظمة والبرمجيات لتحسين خدمات
وخبرات العمالء في صناعة السيارات
_______________________________________ا
US : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
90326750 : رقم االدعاء
18-11-2020 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

24/06/2021

Applicant Name:

lhtiraf consulting and and
technical support
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

42

Goods/Services

information technology it consultation softwae as
a service [saas] computer software softeare design

شركة احتراف لالستشارات والدعم الفني
م.م.ذ
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

 عمان شارع الشهيد11953 -4724
وصفي التل

4724- 11953 amman-wasfi altal street
Class

:تاريخ ايداع الطلب

عمان شارع الشهيد وصفي التل

amman-wasfi al-tal street

177937

24/06/2021

42

الصنف

177937

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

استشارات تكنولوجيا معلومات برامج كخدمات تصميم برامج
كمبيوتر
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

12/07/2021

Applicant Name:

Ali maen hasan alsreheen
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

42

Goods/Services

engineering consultancy engineering design
software rental software consultancy services _
Engineering services

علي معن حسن السريحين
االردن
مؤسسة فردية

:اسم طالب التسجيل

42

الصنف

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

عنوان التبليغ

 ش الوحدة العربية-  الرمثا21110 -20

20- 21110 ramtha arab unity
street
Class

:تاريخ ايداع الطلب

 ش الوحدة العربية- الرمثا

ramtha arab unity street

177922

12/07/2021

177922

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 االستشارات الهندسية التصميم الهندسي تاحير البرامج خدمات٠
استشارات البرمجيات خدمات هندسية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

03/08/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة الرزين للتصميم والديكور

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

االردن
ذ.م.م

Al razeen for design and
decoration company
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

عمان  -جبل الحسين

عنوان التبليغ

 11190 - 928032عمان

رقم العالمة التجارية

177977

من اجل البضائع/الخدمات التالية

التصميم الداخلي

03/08/2021

Date of

amman
928032- 11190
الصنف

42

42

Class

177977

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

design of interior decor
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تاريخ ايداع الطلب:

14/10/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة عون للتمويل
االردن
ذ.م.م

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

عمان  -الهاشمي الشمالي

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات التمويل خدمات التمويل والقروض

Aoun finance
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

amman - al hashemi al shamali

 11953 -420عمان  -الهاشمي الشمالي
178057

14/10/2021

Date of

الصنف

420- 11953 amman - al hashemi
al shamali
42

42

Class

178057

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

financing services financing and loan services
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

11/03/2021

Applicant Name:

McDonald’s Corporation
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

110 N. Carpenter Street,
Chicago, IL 60607 USA

11/03/2021

:تاريخ ايداع الطلب

ماكدونالدز كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 آي ال، شيكاغو، كاربنتر ستريت. ان110
 الواليات المتحدة االميركية،60607

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177894
43
43
177894

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

HAPPY MEAL
Goods/Services

Restaurant services

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

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات المطاعم

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال: لتنازل
 " عندما تظهر بشكل مختلف أو بمعزل عنMEAL" الكلمة
.العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

12/04/2021

Applicant Name:

Al Tamayez Al Fareed For
Hotels and Resorts Ltd.
: Saudi Arabia
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Saudi Arabia / Jeddah / AlShati neighborhood / AlCorniche St. / The Avenue
Hotel
mohammad saed al deen husein
abu halimeh P.O.Box420- 11191
amman/abdallah ghoseh str
Class
177912
43
43

Goods/Services

Management and operation of hotels and tourist
resorts for others

12/04/2021

:تاريخ ايداع الطلب

شركة التميز الفريد للفنادق والمنتجعات
المحدوده
سعودية
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

ش/حي الشاطئ/جده/السعوديه
فندق ذافينيو/الكورنيش
ش عبدهللا/ عمان11191 -420ب.ص
مجمع الحسيني/غوشه
الصنف

177912

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

ادارة وتشغيل الفنادق والمنتجعات السياحيه للغير

321

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

30/06/2021

اسم طالب التسجيل:

بامبو سوتشي للماكوالت البحرية ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م
عمان/شارع الكلية العلمية االسالمية
محمد سامي احمد الكركي
11181عمان/شارع الكلية العلمية
االسالمية
الصنف
177825

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تقديم خدمات طعام والشراب

30/06/2021

Date of

Bamboo sushi for sea food
L.L.C.
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

Amman/Alkuleyeh alelmeyeh
48064- 11181
Amman/Alkuleyeh alelmeyeh

- 48064

43

43

Class

177825

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Serving food and drinks

322

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

25/08/2021

اسم طالب التسجيل:

مجمع البندر للحلويات والمأكوالت

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م
عمان /شارع بشير الخير
ص.ب11194 -5033
المدينة/الشارع:عمان/ام أذينة 44/شارع
ابراهيم الغزالني
الصنف
177796

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المقاهي  .الكافتيريات  .التزويد بالطعام والشراب  ٠المطاعم

25/08/2021

Date of

Al Bandar Complex for
sweets and food
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

amman
P.O.Box5033- 11194

43

city/street:amman/um uthaina
/44 Ibrahim elghozlani str.
Class
177796
43

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Services for providing food and drink
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

25/08/2021

اسم طالب التسجيل:

مجمع البندر للحلويات والمأكوالت

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م
عمان /شارع بشير الخير
ص.ب11194 -5033
المدينة/الشارع:عمان/ام أذينة 44/شارع
ابراهيم الغزالني
الصنف
177830

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المقاهي  ،الكافتيريات  ،التزويد بالطعام والشراب  ،المطاعم

25/08/2021

Date of

Al Bandar Complex for
sweets and food
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

amman
P.O.Box5033- 11194

43

city/street:amman/um uthaina
/44 Ibrahim elghozlani str.
Class
177830
43

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Cafes , cafeterias , catering (food and drink) ,
restaurants
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

25/08/2021

اسم طالب التسجيل:

مجمع البندر للحلويات والمأكوالت

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م
عمان /شارع بشير الخير
حبيبة - 940015

المحامية نبيلة محمد
11194المدينة/الشارع:عمان/ام أذينة44/
شارع ابراهيم الغزالني
الصنف
43
177831

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المقاهي  ،الكافتيريات  ،التزويد بالطعام والشراب  ،المطاعم

25/08/2021

Date of

Al Bandar Complex for
sweets and food
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

amman
940015- 11194
city/street:amman/um uthaina
/44 Ibrahim elghozlani str.
Class
177831
43

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Cafes , cafeterias , catering (food and drink) ,
restaurants

325

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

30/08/2021

Applicant Name:

Elite Touristic investments co
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

30/08/2021

:تاريخ ايداع الطلب

شركة ايليت لالستثمارات السياحية
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

 منطقة الفنادق- البحر الميت

dead sea - hotel area

 منطقة-  البحر الميت11821 -2799
الفنادق

2799- 11821 dead sea - hotel
area
177867

Class

43

Goods/Services

services to provide food and drink

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

43

الصنف

177867

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات تقديم الطعام والشراب

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

Date of

02/09/2021

Applicant Name:

salih abdelhadi and partner
company
: Jordan
General Partnership Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

شركة صالح عبد الهادي وشريكته

:اسم طالب التسجيل

 ش الحمرا-  الصويفية- عمان
 شارع شهداء الحرم-  عمان11732 - 465
31 عماره رقم- االبراهيمي

465- 11732 amman -shahadaa
al haram Al ibrrahim complex
Class

:تاريخ ايداع الطلب

االردن
تضامن

amman - swifieh

177918

02/09/2021

43

Goods/Services

pet day -care service ,pet hotel services

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give the owners the exclusive right to use
the word (pet lodge, kennels &cattery) if used
separately from the Mark.

43

الصنف

177918

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 خدمات فندقة الحيوان االليف، خدمة رعاية الحيوان االليف

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
) إذاpet lodge, kennels &cattery( باستعمال الكلمة
.وردت بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

15/09/2021

اسم طالب التسجيل:

دروندي فرانشايز كوربوريشن ليمتد

جنسية الطالب :

جزر القناة

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الطابق األول» كينسينجتون تشامبرز»
كينسينجتون بليس؛
شركة التميمي للمحاماة واالستشارات
القانونية المحامي المناب عالء البطاينة
 11195 -18055عمان
الصنف
177799

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات توفير األطعمة والمشروباتء اإليواء المؤقتءه
المقاهي» الكافتيرياتء المطاعم المؤقتة أو المتنقلة
(الكانتينات)» ,التزويد بالطعام والتشرابء الفنادقء الشزلء
الففادق الصغيرة (الموتيالت)» تأجير أجهزة الطبخ؛ المطاعمء
مطاعم الخدمة الذاتية» مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة؛ ,أماكن
إقامة السياح؛ تأجير الكراسي والموائد وبياضات الموائد
واألواني الزجاجية؛ تأجير ُعرف اإلجتماعات» تأجير أماكن
اإلقامة المؤقتة.

15/09/2021

Date of

Derwandi Franchise
corporation limited
: Congo, the Democratic Republic
of the Congo
Foreign Company

Applicant Name:

1st Floor, Kensington
Chambers, 46/50 Kensignton
Place, St Helier, Jersey JE4
0ZE, Channel Islands.
18055- 11195 amman

43

43

Class

177799

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Services for providing food and _ drink; temporary
accommodation; cafes; cafeterias; canteens; food
;and drink catering; hotels; boarding houses
;motels; rental of cooking apparatus; restaurants
;self-service restaurants; snack-bars; tourist homes
rental of meeting rooms; rental of temporary
accommodation.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

22/09/2021

Applicant Name:

rami nabil mohammad al
aryan
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

رامي نبيل محمد العريان

:اسم طالب التسجيل

دابوق-عمان
دابوق- عمان11953 -420

420- 11953 amman/dabouq
Class

:تاريخ ايداع الطلب

االردن
مؤسسة فردية

amman/dabouq

177919

22/09/2021

43

Goods/Services

tourist restaurant services, food and beverages
preparation services, hookah lounge services
restaurants featuring home delivery

43

الصنف

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

عنوان التبليغ

177919

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات تحضير وتقديم الطعام,خدمات مطعم سياحي
مطاعم تقديم خدمة توصيل,خدمات صاالت االراجيل,والشراب
للمنازل
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

26/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة فيج تري اوفرسيز المحدودة
جزر كايمان
شركة اجنبية

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

والكرز كوربوريت ليمتد ،كايمن
كوربوريت سنتر

عنوان التبليغ

 11194 - 941238عمان

رقم العالمة التجارية

177979

26/09/2021

Date of

Fig tree Overseas Ltd
: Cayman Islands
Foreign Company

Applicant Name:

Walkers Corporate Limited,
Cayman Corporate Centre
عمان 941238- 11194

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تقديم خدمات الطعام والشراب مطاعم سياحية مقاهي فنادق

43

43

Class

177979

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Food and beverages services restaurants coffee
shops hotels
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

29/09/2021

Applicant Name:

MOHAMD SHAABAN
HAMADEH
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

43

Goods/Services

services to provide food and drinks

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

محمد شعبان ذيب حماده

:اسم طالب التسجيل

 كلية حطين-عمان

522- 11732 amman
Class

:تاريخ ايداع الطلب

االردن
مؤسسة فردية

AMMAN- hiten collage

177852

29/09/2021

43

الصنف

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

 عمان11732 - 522

عنوان التبليغ

177852

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات تقديم الطعام والشراب

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
باستعمال الفوال بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

04/10/2021

Applicant Name:

Ali faraj abed elhafez
alshawabkeh
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

04/10/2021

:تاريخ ايداع الطلب

علي فرج عبد الحافظ الشوابكة

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

amman - alizz bin abdulsalam
st

 ش العز بن عبد السالم- عمان

100156- 11111 amman - alizz
bin abdulsalam st

 ش العز بن-  عمان11111 -100156
عبد السالم

177824

Class

43

Goods/Services

FOOD and baverage catering

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

43

الصنف

177824

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات تقديم الطعام والشراب

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

تاريخ ايداع الطلب:

10/10/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة االنتشار الواسع للتسويق

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

االردن
ذ.م.م

Wide Distribution Marketing
Company
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

عمان-صويلح

amman-sweileh

 11910 -21عمان-صويلح

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

10/10/2021

Date of

177743

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تقديم الطعام والشراب

21- 11910 amman-sweileh
الصنف

43

43

Class

177743

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

food and beverage services

333

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

12/10/2021

اسم طالب التسجيل:

واترلو الدارة المطاعم
االردن
ذ.م.م

Waterloo for restaurants
: Jordan
Limited Liability Company

السابع -شارع وهبي الثيوبي -بجانب شي
شاورما

7th circle -wahib thayoubi
street-be side shi shawarma

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ص.ب 11821 -2333عمان -شارع وصفي
التل -خلدا -مجمع حميدان  205 #الطابق
الرابع
الصنف
43
177942

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تقديم طعام وشراب

12/10/2021

Date of
Applicant Name:

P.O.Box2333- 11821 amman-

wasfi al tal - khalda
43

Class

177942

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

serving food and drink

334

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

14/10/2021

Applicant Name:

Mohammed Hassan AlKhatib Foundation for
packaging and packaging
: Jordan
FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

43

Goods/Services

محمد حسن عبد الحميد الخطيب

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة

: جنسية الطالب

-  مرج الحمام-  عمان11732 -11111
ش سعيد العبادي

11111- 11732 amman - marj
alhamam
Class

:تاريخ ايداع الطلب

 ش سعيد العبادي-  مرج الحمام- عمان

amman - marj alhamam

177730

14/10/2021

43

الصنف

177730

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Cafes . Cafeterias. Restaurants Restaurants (
Canteens or temporary restaurants ) Self-service
restaurants Restaurants serving snacks. Providing
food and beverages

 المطاعم (الكانتينات أو. .  المطاعم.  الكافتيريات.  المقاهي.
 مطاعم تقديم الوجبات. المطاعم المؤقتة ) مطاعم الخدمة الذاتيه
الخفيفة التزويد بالطعام والشراب

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

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

Date of

20/10/2021

Applicant Name:

rakan mohammad ata al
tarawneh
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

راكان محمد عطا الطراونة

:اسم طالب التسجيل

 المرج- الكرك

420- 11953 amman
Class

:تاريخ ايداع الطلب

االردن
مؤسسة فردية

al karak - al marj

177818

20/10/2021

43

Goods/Services

services to provide food and drink

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

43

الصنف

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

 عمان11953 - 420

عنوان التبليغ

177818

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات تقديم الطعام والشراب

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
باستعمال لقمة بمعزل عن العالمة

336

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

04/11/2021

Applicant Name:

Karam Celina For Jordan
Touristic Resturant
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

04/11/2021

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة كرم سيلينا للمطاعم السياحية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
 ش البكالوريا- الفحيص

alfohis - al bakaloria str

 ش البكالوريا-  الفحيص19152 -143

143- 19152 alfohis - al
bakaloria str
177911

Class

43

Goods/Services

Food and drink catering and temporary
accommodation services, pub services, cafes,
cafeterias, food and drink catering Restaurants,
restaurants serving snacks

43

الصنف

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

عنوان التبليغ

177911

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات الحانات.,خدمات تقديم الطعام والشراب واالقامه المؤقته
التموين بالطعام والشراب,الكافتيريات,المقاهي, )(البارات
مطاعم تقديم الوجبات الخفيفه,المطاعم

337

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

04/11/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة االقبال للتطوير العقاري والفنادق
م.خ.م
االردن
مساهمة خاصة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

عمان  -ش زهران  -الدوار الخامس

177811

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Al Eqbal for real estate
development and hotels psc
: Jordan
Private Shareholding Company

Applicant Name:

amman - zahran st 5th circle

 11110 - 927157المدينة/الشارع :عمان-
شارع زهران
الصنف

04/11/2021

Date of

927157- 11110 city/street
:Amman/zahran st.
43

43

Class

177811

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

خدمات توفير االطعمة والمشروبات واالقامة المؤقتة

Services for providing food and drink , temporary
accommodation

_______________________________________ا
شتراطات خاصة :العالمة ملونة بااللوان المبينة في هذا الطلب
باللون االخضر الغامق "الزيتي " واللون االخضر الفاتح
واالبيض

________________________________________
Special condition : trade mark in colors appear in
this application dark green light green and white

338

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

04/11/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة االقبال للتطوير العقاري والفنادق
م.خ.م
االردن
مساهمة خاصة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

عمان  -ش زهران  -الدوار الخامس

177812

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات توفير االطعمة والمشروبات واالقامة المؤقتة

Al Eqbal for real estate
development and hotels psc
: Jordan
Private Shareholding Company

Applicant Name:

amman - zahran st 5th circle

 11110 - 927157المدينة/الشارع :عمان-
شارع زهران
الصنف

04/11/2021

Date of

927157- 11110 city/street
:Amman/zahran st.
43

43

Class

177812

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Services for providing food and drink , temporary
accommodation

339

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

04/11/2021

Applicant Name:

Al Eqbal for real estate
development and hotels psc
: Jordan
Private Shareholding Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

43

Goods/Services

شركة االقبال للت طوير العقاري والفنادق
م.خ.م
االردن
مساهمة خاصة

:اسم طالب التسجيل

-عمان: الشارع/ المدينة11110 - 927157
شارع زهران

927157- 11110 city/street
:Amman/zahran st.
Class

:تاريخ ايداع الطلب

 الدوار الخامس-  ش زهران- عمان

amman - zahran st 5th circle

177916

04/11/2021

43

الصنف

177916

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Services for providing food and drink , temporary
accommodation

خدمات توفير االطعمة والمشروبات واالقامة المؤقتة

________________________________________
Special condition : Trade Mark in color appear in
this application in brown color.
________________________________________
Disclaimer : : Registration of this mark does not
give owners the exclusive right to SPORTS
LOUNGE separately from the mark.

_______________________________________ا
 العالمة ملونة باأللوان المبينة:شروط خاصة: شتراطات خاصة
.في هذا الطلب باللون البني
_______________________________________ا
 ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق: لتنازل
 اذا ما وردت بمعزل عنSPORTS LOUNGE باستعمال
.العالمة

340

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

04/11/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة االقبال للتطوير العقاري والفنادق
م.خ.م
االردن
مساهمة خاصة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

عمان  -ش زهران  -الدوار الخامس

177810

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات توفير االطعمة والمشروبات واالقامة المؤقتة

Al Eqbal for real estate
development and hotels psc
: Jordan
Private Shareholding Company

Applicant Name:

amman - zahran st 5th circle

 11110 - 927157المدينة/الشارع :عمان-
شارع زهران
الصنف

04/11/2021

Date of

927157- 11110 city/street
:Amman/zahran st.
43

43

Class

177810

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Services for providing food and drink , temporary
accommodation
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

04/11/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة االقبال للتطوير العقاري والفنادق
م.خ.م
االردن
مساهمة خاصة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

عمان  -ش زهران  -الدوار الخامس

177809

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Al Eqbal for real estate
development and hotels psc
: Jordan
Private Shareholding Company

Applicant Name:

amman - zahran st 5th circle

 11110 - 927157المدينة/الشارع :عمان-
شارع زهران
الصنف

04/11/2021

Date of

927157- 11110 city/street
:Amman/zahran st.
43

43

Class

177809

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

خدمات توفير االطعمة والمشروبات واالقامة المؤقتة

Services for providing food and drink , temporary
accommodation

_______________________________________ا
شتراطات خاصة :العالمة ملونة بااللوان المبينة في هذا الطلب
باللون البني الغامق واالبيض

________________________________________
Special condition : trade mark in color appear in
this application in dark brown and white
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

04/11/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة االقبال للتطوير العقاري والفنادق
م.خ.م
االردن
مساهمة خاصة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

عمان  -ش زهران  -الدوار الخامس

177813

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Al Eqbal for real estate
development and hotels psc
: Jordan
Private Shareholding Company

Applicant Name:

amman - zahran st 5th circle

 11110 - 927157المدينة/الشارع :عمان-
شارع زهران
الصنف

04/11/2021

Date of

927157- 11110 city/street
:Amman/zahran st.
43

43

Class

177813

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

خدمات توفير االطعمة والمشروبات واالقامة المؤقتة

Services for providing food and drink , temporary
accommodation

________ _______________________________ا
شتراطات خاصة :العالمة ملونة بااللوان المبينة في هذا الطلب
باللون البني الغامق واالبيض

________________________________________
Special condition : trade mark in colors appearing
in this application in dark brown and white
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

04/11/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة االقبال للتطوير العقاري والفنادق
م.خ.م
االردن
مساهمة خاصة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

عمان  -ش زهران  -الدوار الخامس

177917

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات توفير االطعمة والمشروبات واالقامة المؤقتة

Al Eqbal for real estate
development and hotels psc
: Jordan
Private Shareholding Company

Applicant Name:

amman - zahran st 5th circle

 11110 -927157المدينة/الشارع :عمان-
شارع زهران
الصنف

04/11/2021

Date of

43

927157- 11110 city/street
:Amman/zahran st.
43

Class

177917

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

SERVICES FOR PROVIDING FOOD AND
DRINK TEMPORARY ACCOMMODATION

344

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

15/11/2021

Applicant Name:

seven secrets for food and
beverage services company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

P.O.Box962596- 11196 107

Bawabet al baraka complex
220 Almadeene street Amman
Class

:تاريخ ايداع الطلب

شركة االسرار السبع لخدمات الطعام
والشراب
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

 ش مكة- عمان

amman - mecca str

177961

15/11/2021

43

Goods/Services

services for providing food and drink

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

43

المحامي معن سويلم علي نصير
 عمان شارع11196 -962596ب.ص
1مجمع بوابة البركة ط- المدينة المنورة
 مكتب107
الصنف
177961

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات توفير االطعمة والمشروبات

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

Date of

15/11/2021

Applicant Name:

seven secrets for food and
beverage services company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

amman
P.O.Box962596- 11196 107

Bawabet al baraka complex
220 Almadeene street Amman
Class
177959
43
43

Goods/Services

services for providing food and drink

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

15/11/2021

:تاريخ ايداع الطلب

شركة االسرار السبع لخدمات الطعام
والشراب
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

عمان
 عمان شارع11196 -962596ب.ص
1مجمع بوابة البركة ط- المدينة المنورة
 مكتب107
الصنف
177959

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات توفير االطعمة والمشروبات

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

Date of

15/11/2021

Applicant Name:

seven secrets for food and
beverage services company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

amman
P.O.Box962596- 11196 107

Bawabet al baraka complex
220 Almadeene street Amman
Class
177958
43
43

Goods/Services

services for providing food and drink

________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give owners the right to use (7)if used separately
from the mark

15/11/2021

:تاريخ ايداع الطلب

شركة االسرار السبع لخدمات الطعام
والشراب
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

عمان
 عمان شارع11196 -962596ب.ص
1مجمع بوابة البركة ط- المدينة المنورة
 مكتب107
الصنف
177958

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات توفير االطعمة والمشروبات

_______________________________________ا
 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق:: لتنازل
) بمعزل عن العالمه7( باستعمال

347

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

15/11/2021

Applicant Name:

seven secrets for food and
beverage services company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

amman - mecca str
P.O.Box962596- 11196 107

Bawabet al baraka complex
220 Almadeene street Amman
Class
177960
43
43

Goods/Services

services for providing food and drink

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

15/11/2021

:تاريخ ايداع الطلب

شركة االسرار السبع لخدمات الطعام
والشراب
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

 ش مكة- عمان
 عمان شارع11196 -962596ب.ص
1مجمع بوابة البركة ط- المدينة المنورة
 مكتب107
الصنف
177960

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات توفير االطعمة والمشروبات

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

Date of

15/11/2021

Applicant Name:

seven secrets for food and
beverage services company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

amman
P.O.Box962596- 11196 107

Bawabet al baraka complex
220 Almadeene street Amman
Class
177957
43
43

Goods/Services

services for providing food and drink

15/11/2021

:تاريخ ايداع الطلب

شركة االسرار السبع لخدمات الطعام
والشراب
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

عمان
 عمان شارع11196 -962596ب.ص
1مجمع بوابة البركة ط- المدينة المنورة
 مكتب107
الصنف
177957

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات توفير االطعمة والمشروبات

349

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

23/02/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة الروميساء لالستثمارات العقارية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م
العقبة  -مجمع البنك االسالمي  -ط  3مكتب
308

Al Romisaa for real estate
investment co
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

 aqaba - islamic bank - flour 3308 office

ا  77119 -280العقبة
178004

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الخدمات الفندقية

23/02/2022

Date of

280- 77119 aqaba
الصنف

43

43

Class

178004

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

hotel services

350

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

20/03/2022

اسم طالب التسجيل:

بركات سليمان علي النوافلة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية

20/03/2022

Date of

barakat suliman ali al
nawafleh
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

العقبة  -وادي رم

aqaba - wadi rum

المحامي هشام المشاعلة
11954البترا  -وسط البلد

- 954288

177844

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تقديم الطعام والشراب واالقامة المؤقتة

الصنف

954288- 11954 petra - down
town
43

43

Class

177844

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

proviing food drink and temporary
accommodation

351

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

18/04/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة نورس البحر لالستثمارات

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

18/04/2022

Date of

nawras al bahar for
investment co
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

عمان /ش مكة

amman / mecca str
النعيرات - 435

جمال محمد محمود
11821عمان -الجاردنز
177927

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تقديم الطعام والشراب واالقامة المؤقته

الصنف

 435- 11821 AMMANALJARDENZ
43

43

Class

177927

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Providing food .drink and temporary
accommodation

352

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

30/09/2021

Applicant Name:

Emad abdallah mohammad al
omari
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

عماد عبد هللا محمد العمري

:اسم طالب التسجيل

 ش فلسطين- اربد
 ش فلسطين-  اربد11953 -420

420- 11953 irbid - palestine str
Class

:تاريخ ايداع الطلب

االردن
مؤسسة فردية

irbid - palestine str

177816

30/09/2021

44

Goods/Services

Medical clinic services and medical analysis
services for treatment purposes provided by
medical laboratories Taking of blood samples
provided by medical laboratories, Medical
laboratory services for the analysis of blood
samples taken from patients

44

الصنف

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

عنوان التبليغ

177816

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات العيادات الطبية و خدمات التحاليل الطبية لالغراض
العالجية التي تقدمها المعامل الطبية اخذ عينات الدم المقدمة من
المعامل الطبية خدمات المختبرات الطبية لتحليل عينات الدم
الماخوذة من المرضى

353

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

17/03/2022

Ap plicant Name:

Tawfiq Murtaja and his
partner co.
: Jordan

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

17/03/2022

:تاريخ ايداع الطلب

شركة توفيق مرتجى و شريكه

:اسم طالب التسجيل

االردن
الصويفية/ عمان

amman/swifiya

الصويفية/  عمان11953 -433

433- 11953 amman/swifiya
177808

Class

44

Goods/Services

Medical laboratory services for the analysis of
blood samples; x-ray examinations provided by
medical laboratories; medical analysis services for
diagnostic and treatment purposes provided by
medical laboratories; medical clinic services for
diagnostic and treatment purposes provided by
medical laboratories; medical laboratory services
for the analysis of blood samples taken from
patients; blood donation; blood serum analysis
being medical analysis services for diagnostic and
treatment purposes provided by medical
laboratories; drug, alcohol and DNA screening for
medical purposes.

44

الصنف

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

عنوان التبليغ

177808

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات المختبرات الطبية لتحليل عينات الدم ؛ فحوصات األشعة
السينية التي تقدمها المعامل الطبية ؛ خدمات التحاليل الطبية
ألغراض التشخيص والعالج التي تقدمها المعامل الطبية ؛
خدمات العيادة الطبية ألغراض التشخيص والعالج التي تقدمها
المعامل الطبية ؛ خدمات المختبرات الطبية لتحليل عينات الدم
المأخوذة من المرضى ؛ تبرع بالدم؛ تحليل مصل الدم هو
خدمات التحليل الطبي ألغراض التشخيص والعالج التي تقدمها
المختبرات ا لطبية ؛ فحص المخدرات والكحول والحمض
.النووي لألغراض الطبية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

24/04/2022

Applicant Name:

jordanian psychological
association
: Jordan
ORGANIZATION

National ity

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

الجمعية االردنية لعلم النفس

:اسم طالب التسجيل

الرابية- عمان
الرابية-  عمان11195 -17918

17918- 11195 amman - al
rabieh
Class

:تاريخ ايداع الطلب

االردن
جمعية

amman - al rabieh

177976

24/04/2022

44

44

Goods/Services

Psychological care; psychological consultation;
psychological consultations; psychological counseling,
psychological testing; psychological tests; psychological
treatment, hypnotherapy services for psychological purposes;
personality testing for psychological purposes, preparation of
psychological profiles; preparation of psychological reports;
preparing psychological profiles, providing psychological
advice; providing psychological treatment; provision of
psychological advice; psychological and medical
consultancy: psychological counseling of staff;
psychological counseling services; psychological diagnosis
services; psychological testing for medical purposes;
psychological testing services; consultancy relating to
integral psychology, psychological treatment services;
psychological therapy for infants, hypnotherapy services for
medical or psychological purposes; individual and sroup
psychology services; meditation services for psychological
care purposes; psychological assessment and examination
services; psychological coaching, counseling and therapy;
psychological coaching, counselling and therapy, conducting
of psychological assessments and examination; providing
information in the field of psychological counselling and
treatment; provision of psychological risk assessment
services and information relating to behavioral modification
and stress management, providing information in the field of
psychological counseling and treatment; counselling relating
to holistic psychology and occupational therapy; counseling
relating to holistic psychology and occupational therapy:
psychological counselling services in the field of sports;
provision of psychological treatment.

الصنف

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

عنوان التبليغ

177976

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 اجراء, اإلستشارات النفسية استشاريون القانون,تقديم الرعاية النفسية
اختبارات الفسية اختبارات الشخصية لألعراض النفسية إعداد رسوم بيئية
 العالج النفسي خدمات,نفسية إعداد تقارير الفسية؛ إعداد االختبارات النفسية
 تقديم, إجراء المشورة النفسية.العالج بالتنويم المغناطيسي لألغراض النفسية
 االستشارات النفسية اإلرشاد النفسي, تقديم المشورة النفسية,العالج النفسي
.  خدمات اإلرشاد النفسي خدمات التشخيص النفسي.في التعامل مع األشياء
 خدمات إجراء الفحوص والتقييمات,االختبارات النفسية لألغراض الطبية
, االستشارات المتعلقة بعلم النفس المتكامل خدمات العالج النفسي:النفسية
 خدمات العالج بالتنويم المغناطيسي لألغر اض.العالج النفسي للمرضع
 خدمات الوساطة ألغراض.النفسية خدمات علم النفس الفردي والجماعي
 االستشارة, التوجيه النفسي, خدمات التقييم والفحص النفسي,الرعاية النفسية
 إجراء التقييمات والفحوصات النفسية من غير األدوية؛ تقديم,والعالج النفسي
 توفير خدمات فيما يتصل.المعلومات في مجال اإلرشاد والعالج النفسيين
بتقييم ال مخاطر النفسية وتوفير المعلومات المتعلقة بتعديل السلوك وإدارة
. تقديم المعلومات في مجال اإلرشاد النفسي والعالج النفسي.اإلجهاد
االستشارات المتعلقة بعلم النفس الشامل خدمات اإلرشاد النفسي في مجال
( الرياضة؛ توفير العالج النفسي تنظيم وإعداد ورش عمل مهنية في مجال ما
.)في مجال الصحة النفسية؛ مثل عالج التوحد علم النفس السلوكي والمعرفي
 تلفزيونptv ) الخدمات الترفيهية المتاحة بشكل مستمر ضمن برامج
بروتوكول اإلنتربت وهو نظام البث التلفزيوني عبر االنترنت بطريقة
 وفقرات التلفزيونية في مجال علم النفس اإليجابي والعالقات,.)رقمية
. والعالج بالفن وعلم السعادة.الشخصية

355

تاريخ ايداع الطلب:

25/10/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة سيتي جروب (ش.م.ك.ع)
كويت
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

25/10/2020

Date of

City Group Co. KSC
: Kuwait
Foreign Company

Applicant Name:

Kuwait, Sulaibia Industrial
الكويت ،الصليبية الصناعيه ( ،)2قطعه
Area (2), Block No. (1), Plot
( ،)1قسيمة ()800100
)(800100
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
177735
45
45
177735

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات االستقبال واإلرشاد.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Concierge services

356

Date of

24/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Lawyers Without Borders,
Inc.
Nationality
: United States
Applicant Type
NON PROFIT
Applicant Career
ORGANIZATION
Applicant Address
59 Elm Street, Suite 330, New
Haven, CT 06510,
Applicant for
Correspondence

Trademark

24/12/2020

:تاريخ ايداع الطلب

. انك،لويرز ويذاوت بوردرز

:اسم طالب التسجيل

امريكا
جمعية غير ربحية

: جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل

، نيو هافين،330  سويت، الم ستريت59
،06510 سي تي

عنوان طالب التسجيل

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
177930
45
45
177930

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

LAWYERS WITHOUT BORDERS
Goods/Services

Promoting access to justice and rule of law,
including pro bono legal support for non-profit
organizations; capacity building, conducting
neutral observation of trials; preparation and
provision of reports relating to trial observations;
providing information and research on issues
concerning human rights, assisting implementation
of pro-bono related policies, and supporting
lawyers in conflict situations.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 بما في ذلك الدعم،تعزيز الوصول إلى العدالة وسيادة القانون
القانوني المجاني للمنظمات غير الهادفة للربح؛ بناء القدرات
وإجراء مراقبة محايدة للمحاكمات؛ إعداد وتقديم التقارير
المتعلقة بمالحظات المحاكمة؛ توفير المعلومات والبحوث حول
القضايا المتعلقة بحقوق اإلنسان والمساعدة في تنفيذ السياسات
.ذات الصلة بدون مقابل ودعم المحامين في حاالت النزاع
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تاريخ ايداع الطلب:

16/02/2021

اسم طالب التسجيل:

ستيريو اب ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

16/02/2021

Date of

Stereo App Limited
: United Kingdom
Foreign Company

Applicant Name:

1 Dover Place, 5th Floor,
 1دوفر باليس ،الطابق الخامس ،اشفورد
Ashford Commercial Quarter,
كوميرشال كوارتر ،اشفورد ،كينت ،تي ان
Ashford, Kent, TN23 1FB,
 1 23اف بي ،المملكة المتحدة
United Kingdom
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
177881
45
45
177881

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات التفاعل والتواصل االجتماعي المرتكز على اإلنترنت؛
خدمات الوصول إلى الشبكات االجتماعية التي يمكن الوصول
إليها عبر اإلنترنت من خالل تطبيقات الهاتف المحمول القابلة
للتنزيل ؛ ترخيص التكنولوجيا والبرمجيات؛ خدمات تقديم
المعلومات والنصائح واالستشارات المتعلقة بجميع ما سبق.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء 018291350 :
تاريخ االدعاء 17-08-2020 :
_______________________________________ا
شتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون
باأللوان األسود واألبيض والبرتقالي وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Internet based social introduction and networking
online social networking services accessible by
;means of downloadable mobile applications
licensing of technology and software; information,
advisory and consultancy services relating to all
the aforesaid.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018291350
Claim Date : 2020-08-17
________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in Black, white and orange
colors according to the print filed with the
application.
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Date of

06/05/2021

Applicant Name:

Tencent Holdings Limited
: Cayman Islands
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

06/05/2021

:تاريخ ايداع الطلب

تنسنت هولدينجز ليميتد
جزر كايمان
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

P.O. Box 2681 GT, Century
 سنتشري، جي تي2681 صندوق بريد
Yard, Cricket Square, Hutchins
، هتشينز درايف، كريكيت سكوير،يارد
Drive, George Town, Grand
 جزر الكيمان، جراند كيمان،جورج تاون
Cayman, Cayman Islands
Saba & Co. Intellectual
11184 - سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property - 11184 Amman/ Al
شارع األمير شاكر بن/  الشميساني/عمان
Shmeisani/ Prince Shaker Bin
زيد
Zaid Street
Class
الصنف
177929
45
45
177929

Goods/Services

Legal services; security services for the protection
of property and individuals; personal and social
services rendered by others to meet the needs of
individuals; licensing of computer software [legal
services]; licensing of intellectual property;
horoscope casting; dating services; copyright
management; online social networking services.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الخدمات القانونية؛ الخدمات األمنية لحماية الممتلكات واألفراد؛
الخ دمات الشخصية واالجتماعية التي يقدمها آخرون لتلبية
حاجات األفراد؛ ترخيص برمجيات الحاسوب [خدمات قانونية]؛
ترخيص الملكية الفكرية؛ قراءة األبراج؛ خدمات المواعدة؛
إدارة حقوق النشر والتأليف؛ خدمات التواصل االجتماعي على
.اإلنترنت

359

:تاريخ ايداع الطلب

Samar Mohareb and Souzan
Mohareb
: Jordan
General Partnership Company

شركة سمر محارب وسوزان محارب

:اسم طالب التسجيل

amman - jabal amman - zuhair
mall building 8

 ش زهير ملحص بناية-  جبل عمان- عمان
8 رقم

26/09/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

26/09/2021

Date of

930560- 11193 Amman-Jabal
Amman -Zuhair Malls Building
8
Class
177853
45
45

Goods/Services

االردن
تضامن

- جبل عمان-  عمان11193 - 930560
8 بناية رقم- شارع زهير ملحص
الصنف

177853

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

personal and social services providing by others to
meet the needs of individuals

خدمات شخصية واجتماعية يقدمها اخرون تلبية لحاجات االفراد

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give owners the exclusive right to use
(waiver of general and / or descriptive words
separately form the mark )

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق: لتنازل
باستعمال الكلمات العامة والوصفية بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

04/04/2022

Applicant Name:

InfoLog for Logistics Solution
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

45

Goods/Services

Tracking Services - Vehicle Tracking Services

المعلم للبرمجة الحاسوبية
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

45

الصنف

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

عنوان التبليغ

 اليادودة-  عمان11183 -831379

831379- 11183 Amman - AlYadoudeh
Class

:تاريخ ايداع الطلب

 اليادودة- عمان

Amman - Al- Yadoudeh

177908

04/04/2022

177908

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 خدمات تتبع المركبات- خدمات التتبع

361

تاريخ ايداع الطلب:

30/05/2021

اسم طالب التسجيل:

هوفيفارما إي أوه أوه دي

جنسية الطالب :

بلغارية
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

: Bulgarian

Foreign Company
City/Street: 5th floor, 3A
"Nikolay Haitov" Str., 1113
Sofia, Bulgaria

رقم العالمة التجارية

الخيار الصحيح للملكية الفكرية
المدينة  /الشارع  :عمان  ،شارع ام عمارة،
ص .ب.
 11184 ،841153االردن

177038

Applicant Name:

Huvepharma EOOD

المدينة/الشارع 5 :ث فلور 3 ،إيه
"نيكوالي هايتوف" ستريت1113 ،.
صوفيا ،بلغاريا
عنوان التبليغ

30/05/2021

الصنف

The Right Choice IP
City/Street: Om Omara Street,
P.O. Box 841153, 11184
Jordan

5

5

Class

177038

Date of

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

HUVAMOX
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات بيطرية؛ المستحضرات والمواد البيطرية؛ أدوية
لألغراض البيطرية؛ األدوية البيطرية التي تحتوي على
أموكسيسيلين.

اعادة نشر لوجود خطأ في اسم طالب التسجيل وعنوانه

Goods/Services

 | Veterinaryدوية ;Veterinary preparations
preparations and substances; Medicines for
veterinary purposes; veterinary medicines
containing amoxicillin.

