الجريدة الرسمية
للمملكة االردنية الهاشمية
العالمات التجارية
طلبات تسجيل عالمات تجارية

موقع الوزارةhttp://www.mit.gov.j o:

عمان:الثالثاء 29ذو القعدة سنة 1443هـ.الموافق  28حزيران سنة 2022م

رقم العدد 750:

الجريدة الرسمية
فهرس العدد
الموضوع

رقم الصفحة

طلبات تسجيل عالمات تجارية

364-3
رقم العدد()750

من رقم178399-178045 :

والعالمات
( 177761،177734،177774،177855
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

29/04/2020

Applicant Name:

ASP Global Manufacturing
GmbH
: Switzerland
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Im Majorenacker, 10 8207
Schaffhausen Switzerland

29/04/2020

: تاريخ ايداع الطلب

ايه اس بيه جلوبال مانيوفاكتشورينج جي ام
بي اتش
سويسرا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 شافهاوزن8207 10 ،ام مايورناكر
سويسرا

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
178239
1
1
178239

Goods/Services

Chemicals used for sterilization and for testing for
sterilization; Biological indicators for monitoring
sterilization processes other than for medical or
veterinary purposes; Reagents for testing the
sterility of medical equipment; Reagents for
testing the sterility of pharmaceuticals and
injectable solutions
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 88/672,677
Claim Date : 2019-10-29

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

المواد الكيميائية المستخدمة للتعقيم واختبار التعقيم؛ المؤشرات
البيولوجية لرصد عمليات التعقيم ما عدا تلك المخصصة
لألغراض الطبية أو البيطرية؛ الكواشف المستخدمة الختبار
تعقيم المعدات الطبية؛ الكواشف المستخدمة الختبار تعقيم
األدوية والمحاليل التي عن طريق الحقن
_______________________________________
US : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
88/672,677 : رقم االدعاء
29-10-2019 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

26/05/2021

Applicant Name:

SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
: Switzerland
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel,
Switzerland

26/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

سينجينتا كروب بروتيكشين ايه جي

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية
 سويسرا، بازل4058 ،67 روزينتالشتراسه

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
178337
1
1
178337

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ADAPLIS
Goods/Services

Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; seed treatment preparations; manures.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 البستنه والحراجه؛،المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة
.مستحضرات عالج البذور؛ أسمدة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

27/05/2021

اسم طالب التسجيل:

سينجينتا كروب بروتيكشين ايه جي

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

سويسرا
شركة اجنبية
روزينتالشتراسه  4058 ،67بازل ،سويسرا

27/05/2021

Date of

SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
: Switzerland
Foreign Company

Applicant Name:

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel,
Switzerland

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
178390
1
1
178390

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

GRACEBIS
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة ،البستنه والحراجه؛
المواد الكيميائية لمعالجة البذور لالستخدام الزراعي؛ أسمدة.

Goods/Services

Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; seed treatment chemicals for agricultural
use; manures.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

27/05/2021

Applicant Name:

SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
: Switzerland
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel,
Switzerland

27/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

سينجينتا كروب بروتيكشين ايه جي

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية
 سويسرا، بازل4058 ،67 روزينتالشتراسه

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
178338
1
1
178338

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

GOBISTRA
Goods/Services

Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; seed treatment preparations; manures

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 البستنه والحراجه؛،المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة
.مستحضرات عالج البذور؛ أسمدة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

27/05/2021

اسم طالب التسجيل:

سينجينتا كروب بروتيكشين ايه جي

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

سويسرا
شركة اجنبية
روزينتالشتراسه  4058 ،67بازل ،سويسرا

27/05/2021

Date of

SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
: Switzerland
Foreign Company

Applicant Name:

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel,
Switzerland

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
178361
1
1
178361

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

HOLTIGER
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة ،البستنه والحراجه؛
المواد الكيميائية لمعالجة البذور لالستخدام الزراعي؛ أسمدة.

Goods/Services

Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; seed treatment chemicals for agricultural
use; manures.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

27/05/2021

اسم طالب التسجيل:

سينجينتا كروب بروتيكشين ايه جي

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

سويسرا
شركة اجنبية
روزينتالشتراسه  4058 ،67بازل ،سويسرا

27/05/2021

Date of

SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
: Switzerland
Foreign Company

Applicant Name:

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel,
Switzerland

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
178362
1
1
178362

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

HOMENTER
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة ،البستنه والحراجه؛
المواد الكيميائية لمعالجة البذور لالستخدام الزراعي؛ أسمدة.

Goods/Services

Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; seed treatment chemicals for agricultural
use; manures.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

27/05/2021

Applicant Name:

SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
: Switzerland
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel,
Switzerland

27/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

سينجينتا كروب بروتيكشين ايه جي

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية
 سويسرا، بازل4058 ،67 روزينتالشتراسه

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
178339
1
1
178339

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

DUSIAX
Goods/Services

Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; seed treatment preparations; manures.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 البستنه والحراجه؛،المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة
.مستحضرات عالج البذور؛ أسمدة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

20/09/2021

اسم طالب التسجيل:

جمعية االغصان والكرمه التعاونية الزراعية
متعددة االغراض محدودة المسؤولية

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

االردن
جمعية

20/09/2021

Date of

Alagsan And Alkarma
Agricultural Cooperative
Multi Purpose Limited
Liability
: Jordan
SOCIETIES

Applicant Name:

 11183 -830204عمان

830204- 11183 amman

عنوان التبليغ

 11183 - 830204عمان

830204- 11183 amman

رقم العالمة التجارية

178068

من اجل البضائع/الخدمات التالية

االسمدة العضوية

الصنف

1

1

Class

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

178068

Trademark

Goods/Services

organic fertilizers
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

30/09/2021

Applicant Name:

Manaseer Industrial Complex
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

30/09/2021

: 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
178270
1
1
178270

Goods/Services

oil conditioning preparations

________________________________________
Special condition : marked in red , green and blue
________________________________________
Disclaimer : Notice: the registration of this trade
mark does not give owners the exclusive right to
use (natural minerals) 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

مستحضرات لتكييف التربة

_______________________________________
محددة بااللوان االحمر واالخضر واالزرق: اشتراطات خاصة
______________________________________
 إن تسجيل هذه العالمة ال يعطي لصاحبها:مالحظة: _التنازل
 ) كوحدةnatural minerals( الحق المطلق باستعمال عبارة
واحدة إذا ما وردت بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

30/09/2021

Applicant Name:

Manaseer Industrial Complex
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

30/09/2021

: 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
178273
1
1
178273

Goods/Services

soil conditioning preparations

________________________________________
Special condition : marked in red , green and blue
________________________________________
Disclaimer : Notice: the registration of this trade
mark does not give owners the exclusive right to
use (natural minerals) 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

مستحضرات لتكييف التربة

_______________________________________ا
محددة بااللوان االحمر واالخضر واالزرق: شتراطات خاصة
_______________________________________ا
 إن تسجيل هذه العالمة ال يعطي لصاحبها:مالحظة: لتنازل
 ) كوحدةnatural minerals( الحق المطلق باستعمال عبارة
واحدة إذا ما وردت بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

30/09/2021

Applicant Name:

Manaseer Industrial Complex
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

30/09/2021

: 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
178271
1
1
178271

Goods/Services

soil conditioning preparations

________________________________________
Special condition : marked in red , green and blue
________________________________________
Disclaimer : Notice: the registration of this trade
mark does not give owners the exclusive right to
use (natural minerals) 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

مستحضرات لتكييف التربة

_______________________________________
محددة بااللوان االحمر واالخضر واالزرق: اشتراطات خاصة
______________________________________
 إن تسجيل هذه العالمة ال يعطي لصاحبها:مالحظة: _التنازل
 ) كوحدةnatural minerals( الحق المطلق باستعمال عبارة
واحدة إذا ما وردت بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

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

 3لندن رود ،سونينغهيل بيركس ،المملكة
المتحدة اس ال  7 5آر اي
أبو غزالة للملكية
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
عمان  11192االردن

177734

من اجل البضائع/الخدمات التالية

العطور والزيوت العطرية

_اشتراطات خاصة :مع المطالبة باللون الذهبي.
اعادةنشر لوجود خطأ في الغايات

Grand Flori LTD
: United Kingdom
Foreign Company

Applicant Name:

3 London Road,
SUNNINGHILL BERKS,
United Kingdom SL5 7RE
Abu-Ghazaleh Intellectual
Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan

الفكرية ص.ب- 921100

الصنف

25/03/2021

Date of

3

3

Class

177734

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Perfumery, essential oils

________________________________________
Special condition : Claiming gold color.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

27/07/2020

اسم طالب التسجيل:

عابدة عبد ربه محمد جبرين/مستودع أدوية
العاصمة
االردن
مؤسسة فردية

Abeda Abedraboh
Jebreen/ALasema Drug store
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

المدينة/الشارع:عمان/صرح الشهيد

city/street:Amman/Tabarbor,sar
h -hed

11947 -1578
المدينة/الشارع:عمان/صرح الشهيد

1578- 11947
city/street:Amman/Tabarbor,sar
h -hed
Class
178262
3
3

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

178262

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مواد التجميل ومواد ومنظفات األسنان وأنواع الصابون

______________________________________
_التنازل :ان تسجيل هذه العالمة تم استنادا الحكام المادة ()21
فقرة( )3منقانون العالمات التجارية

27/07/2020

Date of
Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

cosmetics,dentifrices,soaps.

________________________________________
Disclaimer : the registration of this trademark is
pursuant to the provisions of article
(21)paragraph(3)of the trademarks law
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

27/07/2020

اسم طالب التسجيل:

عابدة عبد ربه محمد جبرين/مستودع أدوية
العاصمة
االردن
مؤسسة فردية

Abeda Abedraboh
Jebreen/ALasema Drug store
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

المدينة/الشارع:عمان/صرح الشهيد

city/street:Amman/Tabarbor,sar
h -hed

11947 -1578
المدينة/الشارع:عمان/صرح الشهيد

1578- 11947
city/street:Amman/Tabarbor,sar
h -hed
Class
178261
3
3

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

178261

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مواد التجميل ومواد ومنظفات األسنان وأنواع الصابون
والشامبو

27/07/2020

Date of
Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

cosmetics,dentifrices,soaps and shampoo.
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تاريخ ايداع الطلب :

15/11/2020

اسم طالب التسجيل:

فريزيديرم أس.أي
يونان
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

15/11/2020

Date of

Frezyderm S.A
: Greece
Foreign Company

Applicant Name:

 ،75ميناندرو ستريت ،جي ار -104
،37أتينا ،اليونان

75,Menandrou street, GR 10437, Athens, Greece

الفكرية ص.ب- 11195

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

اليافي للملكية
17039عمان
178116

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

منتجات تجميلية بما فيها :حليب للوجه ،واليدين والجسم،
َّ
غسُوالت (لوشن) ،كريمات ،زيوت ،هالم (جيل) ومساحيق؛
كريمات التجميل ،كريمات التجميل لالستخدام التجميلي؛ كريم
مضاد للتجاعيد ؛ أقنعة للوجه ،منظفات للوجه ،كريمات للعين،
مستحضرات الوقاية من الشمس؛ مستحضرات تجميلية إلسمرار
البشرة ،كريمات للقدم ،غسوالت (لوشن) ما بعد الحالقة،
غسوالت (لوشن) لالستحمام؛ غسوالت (لوشن) تجميلية؛ غسول
(لوشن) للوجه والجسم؛ بخاخ مزيل للعرق لالستخدام
الشخصي ،مضادات للعرق لالستخدام الشخصي ،مزيالت
روائح الجسم؛ منظفات للبشرة ،مستحضرات تجميلية للعناية
بالبشرة؛ زيوت عطرية بما فيها زيوت العطور؛ منتجات العناية
بالشعر بما فيها :مستحضرات تجميلية للعناية بالشعر ،شامبو
وبلسم للشعر ،كريم شطف ،هالم (جيل) للشعر ،رذاذات،
الموس والكريمات ،رذاذ الشعر؛ الصابون بما فيها الصابون
لألطفال ،صابون لالستحمام؛ عطور؛ مستحضرات تجميل؛
منظفات أسنان؛ زيوت وكريمات للوقاية من الشمس وإلسمرار
البشرة بالتعرض للشمس؛ مستحضرات الوقاية من الشمس

3

3

Class

178116

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Beauty products namely: face, hands and body
;milks, lotions, creams, oils, gels and powders
;beauty creams, beauty creams for cosmetic use
anti-wrinkle cream, facial masks, facial cleaners,
eye creams, sunscreen preparations; cosmetic
tanning preparations, foot cream, after-shave
lotions, bath lotions; beauty lotions; face and body
lotions; deodorant sprays for personal use,
;antiperspirants for personal use, body deodorants
;skin cleansers, cosmetic skin care preparations
Essential oils namely perfume oils; Hair care
products namely: cosmetic hair care preparations,
hair shampoos and conditioners, cream rinses, hair
gels, sprays, mousse and creams, hair mists; Soaps
;namely baby soap, bath soaps; Perfumery
cosmetics; dentifrices. Sunscreen and suntan oils
and creams; Sun care preparations
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

15/02/2021

Applicant Name:

Nu Age Cosmetics DMCC
: United Arab Emirates
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

1010 Goldcrest Executive
Tower Jumeirah Lake Towers
Dubai, U.A.E.
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178333
3
3

Goods/Services

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

15/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

س.م.د.نيو أيج كوزماتكس م
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 جولد كرست التنفيذي1010 :وحدة رقم
سي1 -بي اتش- جي ال تي: أرض رقم
أي ابراج بحيرات جميرا دبي االمارات2
العربية المتحدة
- 910580ب.بيانات للملكية الفكرية ص
،  حي الصالحين،8 بناية رقم11191
شارع محمد هليل عمان
الصنف

178333

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

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

تاريخ ايداع الطلب :

21/03/2021

اسم طالب التسجيل:

بي اتش آي بيوتي اند هيلث انفيستمنت
جروب مانيجمنت جي ام بي اتش

جنسية الطالب :

المانيا
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

فيرينجاشتراسه  12ايه85774 ،
اونترفورينج ،المانيا

21/03/2021

Date of

BHI Beauty & Health
Investment Group
Management GmbH
: Germany
Foreign Company

Applicant Name:

Feringastrasse 12A, 85774
Unterfohring, 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
178394
3
3
178394

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

M. Asam
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات التبييض؛ مستحضرات التنظيف والتلميع والفرك
والكشط؛ الصابون؛ المواد العطرية والزيوت العطرية
ومستحضرات التجميل الستخدامات الزينة ومستحضرات
التجميل الستخدامات العناية ومنتجات العناية الشخصية
ومنتجات النظافة الشخصية ولوشن الشعر؛ منظفات االسنان

Goods/Services

Bleaching preparations; cleaning, polishing,
;scouring and abrasive preparations; soaps
perfumery, essential oils, decorative cosmetics,
caring cosmetics, personal care products and
;personal cleaning products, hair lotions
dentifrices.
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Date of

25/03/2021

Applicant Name:

Stafford-miller (Ireland)
Limited
: Ireland
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

25/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

ميلر (ايرالند) ليمتد-ستافورد

:اسم طالب التسجيل

ايرلندا
شركة اجنبية

Clocherane, Youghal Road,
. كو، دونغارفان، يوغال رود،كلوكيرين
Dungarvan, Co. Waterford,
 ايرلندا،ووترفورد
Ireland
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
178384
3
3
178384

Goods/Services

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالي ة/من اجل البضائع

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

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

________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in white, silver and aqua
colors according to the print filed with the
application.
________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give the owners the exclusive right to use
the words “MINERAL” and “BOOST” whenever
appearing differently or separately from the mark.

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون: شتراطات خاصة
باأللوان األبيض والفضي واألزرق المخضر وذلك بموجب
.النموذج المودع مع الطلب
_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال: لتنازل
 عندما تظهر بشكل مختلفBOOST  وMINERAL الكلمات
.أو بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب :

20/04/2021

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
178267

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

منتجات تجميلية غير طبية للعناية ببشرة الوجه ،وبخاصة
كريمات ترطيب الوجه ،جل ترطيب الوجه ،غسول (لوشن)
لترطيب الوجه ،منظف للوجه ،مناديل للوجه مبللة مسبقًا،
مقشرات للوجه ،شرائح للوجه مبللة مسبقًا ،أقنعة للوجه،
مستحضر قابض للوجه ،كريمات لعالج الوجه ،جل لعالج
ال وجه ،غسول (لوشن) لعالج الوجه ،سيروم للوجه ،كريمات
لعالج العين ،جل لعالج العين ،غسول لعالج العين ،كريمات
لمقاومة ظهور عالمات تقدم العمر ،جل لمقاومة ظهور عالمات
تقدم العمر ،عالجات وغسول (لوشن) لمقاومة ظهور عالمات
تقدم العمر؛ منتجات للعناية بالجسم ،وبخاصة غسول (لوشن)
للجسم ،كريمات للجسم ،غسول للجسم؛ كريمات لليدين ،غسول
(لوشن) لليدين؛ كريمات للقدمين ،غسول (لوشن) للقدمين؛
مستحضرات تجميل ،وبخاصة كريم أساس ،مكياج للوجه،
علب مساحيق
مكياج سائل؛ مستحضرات تجميل وبخاصة ُ
تجميل ،مكياج ،بودرة مضغوطة ،بودرة سائبة ،مستحضر
تجميلي لتصحيح وحجب عيوب البشرة (كونسيلور) ،مستحضر
تجميلي (كونسيلور) ،أحمر الخدود ،مستحضر لتسمير البشرة،
أحمر الشفاه ،ملمع للشفاه ،مسكرة؛ مستحضرات العناية بالشعر
وبخاصة ،شامبو ،بلسم ،عالجات تبقى على الشعر؛
مستحضرات تجميلية للوقاية من الشمس؛ مستحضرات تجميلية
للوقاية من الشمس وبخاصة ،مستحضرات تسمير البشرة دون
التعرض للشمس.

20/04/2021

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
178267
3
3

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Non-medicated facial skincare cosmetic products,
namely, facial moisturizing cream, facial
moisturizing gel, facial moisturizing lotion, facial
cleanser, pre-moistened facial wipes, facial scrub,
pre-moistened facial strips, facial mask, facial
astringent, facial treatment cream, facial treatment
gel, facial treatment lotion, facial serum, eye
treatment cream, eye treatment gel, eye treatment
lotion, anti-aging cream, antiaging gel, anti-aging
lotion and treatment; body care products, namely,
body lotion, body cream, body wash; hand cream,
hand lotion; foot cream, foot lotion; cosmetics,
;namely, foundation, face makeup, liquid makeup
cosmetics, namely, compacts, makeup, pressed
powder, loose powder, corrective concealer,
concealer, blush, skin bronzer, lipstick, lip gloss,
mascara; hair care cosmetic products, namely,
;shampoo, conditioner, leave-in treatments
cosmetic sunscreen preparations; cosmetic
sunscreen preparations, namely, sunless tanning.
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تاريخ ايداع الطلب :

12/08/2021

اسم طالب التسجيل:

فيصل نادر فيصل المحتسب

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية
الزرقاء  -شارع حسين الوسط التجاري

178134

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مواد تجميل (شامبو شعر ,حمام زيت,زيوت عطريه,كريمات
بشره,كريمات شعر سائل استحمام,معطرات جسم,كالونيا,جل
شعر,مزيل طالء اظافر ,مسك)

Faisal Nadder Faisal Al
Muhtaseb
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

zarqa king hussein street

 13111 -1804الزرقاء  -شارع حسين
الوسط التجاري
الصنف

12/08/2021

Date of

1804- 13111 zarqa king hussein
street
3

3

Class

178134

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

cosmetics (hair shampoo, oil bath,essential
oils,skin creams, hair creams,shower gel,body
fresheners, kalonia,hair gel nail polish
)remover,musk
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تاريخ ايداع الطلب :

12/08/2021

اسم طالب التسجيل:

فيصل نادر فيصل المحتسب

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية
الزرقاء  -شارع حسين الوسط التجاري

178133

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مواد تجميل (شامبو شعر,حمام زيت,زيوت عطريه,كريمات
بشره,كريمات شعر سائل استحمام,معطرات جسم.كالونيارجل
شعر,مزيل طالء اظافر,مسك)

Faisal Nadder Faisal Al
Muhtaseb
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

zarqa king hussein street

 13111 -1804الزرقاء  -شارع حسين
الوسط التجاري
الصنف

12/08/2021

Date of

1804- 13111 zarqa king hussein
street
3

3

Class

178133

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

cosmetics (hair shampoo,oil bath,essential
oils,skin creams, hair creams,shower gel,body
fresheners, kalonia,hair gel nail polish
)remover,musk
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تاريخ ايداع الطلب :

05/09/2021

اسم طالب التسجيل:

مؤسسة شيخ محمد سعيد
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

اعالن الجريدة الرسمية

05/09/2021

Date of

shaikh . Mohd.Saeed Est
: United Arab Emirates
Foreign Company

Applicant Name:

دبي

عنوان التبليغ

 11118 - 183336عمان -

رقم العالمة التجارية

178093

dubai
183336- 11118 AmmanZiad
الصنف

3

3

Class

178093

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

ارماس
ARMAS
من اجل البضائع/الخدمات التالية

الزيوت العطريه العطور  .منظفات االسنان محاليل الجلي
الصابون غسول الشعر المواد العطريه .مستحضرات للعنايه
بالوجه (مستحضرات تجميلية ) كريمات للجسم (مستحضرات
تجميلية ) اغسلة للوجه (مستحضرات تجميليه).

Goods/Services

Essential oils, perfumes, dentifrices, scouring
solutions, ap, hair lotions, perfumery, Skin care
(for cosmetics preparations), body lotions (for
cosmetic preparations), facial lotions (for cosmetic
preparations).
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

28/09/2021

Applicant Name:

abdulsalam khaleel waleed
frihat
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

28/09/2021

: تاريخ ايداع الطلب

عبد السالم خليل وليد فريحات

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

amman - north marka - behind
jawad bakeries

 خلف مخابز جواد-  ماركا الشمالية- عمان

15120- 11134 amman - north
marka - behind jawad bakeries

-  ماركا الشمالية-  عمان11134 -15120
خلف مخابز جواد

178346

Class

3

Goods/Services

Grease and grease remover, Glass cleaner and
polisher Surface cleaner and polish, carpet cleaner,
Industrial machine cleaner, Vehicle engine cleaner

3

الصنف

178346

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 منظف وملمع،منظف وملمع زجاج، مزيل دهون وشحوم
منظف، منظف اآلالت الصناعيه،االسطح منظف السجاد
محركات المركبات
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

12/10/2021

اسم طالب التسجيل:

توا بيرفورمنس كوتينغ كوربوريشن كو،.
ليمتد
تايالند
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 31/1موو ،3بانغساوثونغ ،بانغساوثونغ،
ساموتبراكان  ،10570تايالند

178090

من اجل البضائع/الخدمات التالية

ورق سحج سنفرة

Toa Performance Coating
Corporation Co., Ltd.
: Thailand
Foreign Company

Applicant Name:

31/1 Moo3, Bangsaothong,
Bangsaothong, Samutprakan
10570, Thailand
P.O.Box11184- 11184 amman

ص.ب 11184 -11184عمان
الصنف

12/10/2021

Date of

3

3

Class

178090

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

abrasive paper
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

15/11/2021

اسم طالب التسجيل:

عامر احمد صبح ابو هالله كريشان

Amer Ahmed Subh Abu Hilal
Krishan
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

معان  -ش ابن سينا وسط البلد

ma'an - ibn sina str - downtown

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية

 11184 - 841080عمان  -الشميساني
178047

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات التجميل مستحضرات لالستمرار (مستحضرات
التجميل) .مستحضرات قصر (مزيالت االلوان)لغايات التجميل
مستحضرات التجميل نبائية مستحضرات التجميل االطفال
مستحضرات التجميل الرموش  .مستحضرات التجميل
لالستحمام مستحضرات التجميل الحواجب  ٠مستحضرات
الكوالجين لغايات تجميلية مستحضرات التجميل لغايات التنحيف
 .مستحضرات الصبار ألغراض تجميلية مستحضرات التجميل
للعناية بالبشرة.

15/11/2021

Date of
Applicant Name:

841080- 11184 amman
3

3

Class

178047

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Cosmetics, cosmetics, permanence (cosmetics),
shortening cosmetics (color removers) for
cosmetic. purposes, vegan cosmetics, children's
cosmetics, eyelashes cosmetics, shower cosmetics,
eyebrow... cosmetics, collagen: cosmetics for
cosmetic purposes, cosmetics for slimming
purposes, cosmetics Aloe vera for cosmetic
purposes, cosmetics for skincare.
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تاريخ ايداع الطلب :

28/11/2021

اسم طالب التسجيل:

بليم لالستيراد والتصدير

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
ذ.م.م
 11196 -19201عمان  -وسط البلد

178300

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات التجميل أقنعة التجميل زيوت التجميل بودرة
مستحضرات التجميل شامبو صابون للشعر صبغات التجميل
كريمات التجميل

Orjowan makeup trade
company
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

 19201- 11196 AmmanDowntown

 11196 -19201عمان  -وسط البلد
الصنف

28/11/2021

Date of

 19201- 11196 AmmanDowntown
3

3

Class

178300

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Cosmetics, beauty masks, cosmetic oils, powder
cosmetics, shampoo, hair soap, cosmetic dyes,
cosmetic creams
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تاريخ ايداع الطلب :

10/02/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة صيدلية سر الدواء

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
ذ.م.م
 21110 -103اربد  -ش االمير حسن

178095

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الصابون و المستحضرات التجميليه للعناية بالجسم و الجمال و
بال تحديد مستحضرات العناية بالبشرة و الوجه ومستحضرات
العناية بالوجه المصنوعة على شكل كريمات زجل و غسوالت
ومزيالت رائحة العرق لالستعمال الشخصي .معجون الحالقة و
رغوة الحالقة ز مستحضرات ما بعد الحالقة و مستحضرات
العناية والتنظيف و التزين الخاصة بالشعرء المستحضرات التي
 .تستخدم مع الحمام والدش ومستحضرات الحماية من اشعة
الشمس والني ال تستعمل ؛ لالستخدامات الصيدالنية
مستحضرات التجميل؛ كريمات التجميل .صبغات التجميل .
مستحضرات التجميل أقنعة و زيوت العناية وسادات تجميلية
أقالم التجميل مسحوق مستحضرات التجميل مستحضرات
التجميل لألطفال» مستحضرات التجميل للحواجب.
مستحضرات التجميل للرموش .مستحضرات التجميل لفروة
الرأس .صابون مستحضرات التجميل مستحضرات تجميل
الحاجب مستحضرات التجميل العشبية مستحضرات التجميل .
للشفاه موس؛ مستحضرات التجميل الطبيعية ؛ صناعة العطور
لمستحضرات التجميل؛ مستحضرات التجميل للعناية بالبشرة
مستحضرات التجميل الواقية من الشمس .

Sir Aldawaa pharmacy
company
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

103- 21110 irbid - prince
alhassan str

 21110 -103اربد  -ش االمير حسن
الصنف

10/02/2022

Date of

103- 21110 irbid - prince
alhassan str
3

3

Class

178095

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

soaps, preparations for body and beauty care,
especially ceparations for the care of the skin and
face care products in of cream, gels and lotions
,deodorants for personal use, shaving creams and
shaving foams ,after shave preparations,
preparations for the care, cleansing and
embellishment of the hair ,bath and shower
additives ,sun protection preparations not for
pharmaceutical purposes Cosmetics; cosmetic
creams; cosmetic dyes; cosmetic lotions; cosmetic
masks; cosmetic oils; cosmetic pads; cosmetic
;pencils; cosmetic powder ; cosmetic preparations
;cosmetics for children; cosmetics for eyebrows
;cosmetics for eyelashes; cosmetics for scaip
decorative cosmetics; eyebrow cosmetics; herbal
cosmetics; lip cosmetics; mousses; natural
cosmetics; perfumery for cosmetics; skincare
cosmetics; sunscreen cosmetics.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

14/02/2022

Applicant Name:

Aya Amer Mohd Alshebli
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

3

ايه عامر محمد الشبلي
االردن
مؤسسة فردية

:اسم طالب التسجيل

 شارع وصفي التل- عمان11181 -2720

2720- 11181 Amman- Wasfi
Al-Tal Street
Class

: تاريخ ايداع الطلب

 شارع وصفي التل-عمان

Amman- Wasfi Al-Tal Street

178231

14/02/2022

3

Goods/Services

Creams for cosmetics purposes for the skin ,cosmetic
preparations for skin care, oils for cosmetic purposes,
mouthwashes, not for medical purposes, antiperspirants
toiletries , nail care preparations, depilatory
preparations, antiperspirant soap, beauty masks, almond
milk for cosmetic purposes, smoothing preparations
starching , shampoos*, bath salts, not for medical
purposes, cakes of soap, make-up powder, whiting,
cleaning preparations, eau de Cologne, deodorant soap,
after-shave lotions, bath preparations, not for medical
purposes, cosmetic preparations for baths, toiletry
preparations*, cream for whitening the skin, soap*, oils
for perfumes and scents, lotions for cosmetic purposes,
greases for cosmetic purposes, massage gels, other than
for medical purposes, hair straightening preparations,
balms, other than for medical purposes, petroleum jelly
for cosmetic purposes, skin whitening creams,
cosmetics, perfumes; perfumes in solid form tints for
the hair; face creams for cosmetic purposes; mascara;
eyeliner; eyeshadow; make-up pencils; sun bronzers;
lipsticks; foundation; cosmetic body creams; nail
polish; preparations for reinforcing the nails; nail
varnish removers; cosmetic oils; suntan creams,
sunblock cream

الصنف

178231

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

،كريمات ومستحضرات التجميل ألغراض الشعر
 ماء, مستحضرات للتنظيف, المبيضات,مساحيق الماكياج
 لوشن, صابون إلزالة الروائح الكريهة,الكولونيا العطري
 لغير الغايات، مستحضرات لالستحمام, ما بعد الحالقة
, مستحضرات التجميل التي توضع عند االستحمام,الطبية
, * الصابون, كريم تفتيح البشرة, * مستحضرات الزينة
 مواد, لوشن لغايات التجميل,زيوت للعطور والروائح
 جل التدليك بخالف ما هو,دهنية ألغراض التجميل
، البلسم, مستحضرات تمليس الشعر,لألغراض الطبية
 الهالم البترولي ألغراض,خالف ما هو لألغراض الطبية
, مستحضرات التجميل, كريمات تفتيح البشرة,التجميل
 صبغة الشعر؛ كريمات،العطور؛ العطور بشكلها الصلب
الوجه للغايات التجميلية؛ الماسكارا؛ أقالم تحديد العيون؛
مستحضرات تجميل الجفون؛ أقالم الماكياج؛
مستحضرات إكساب البشرة اللون البرونزي من الشمس؛
أحمر الشفاه؛ كريماس األساس؛ كريمات تجميلية للجسم؛
طالء األظافر؛ المستحضرات لتقوية األظافر؛ مزيالت
طال ء الظافر؛ الزيوت التجميلية؛ كريمات التسمير بفعل
كريم واقي الشمس، أشعة الشمس
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

20/02/2022

اسم طالب التسجيل:

الشريف حمزة محمود عايد ابو ربيعان

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية

20/02/2022

Date of

H.O Hamzeh Mah'd Abed
Abu Rbeian
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

عمان

amman

عمان
178178

amman
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضيرات التجميل للبشرة واألظافر وعالمات التمدد.
مستحضرات التنظيف مستحضرات العناية بالشعر
مستحضيرات التجميل للعناية بالبشرة وعالج الجلد.
مستحضرات التجميل للعناية بالشعر مستحضرات التجميل
للعناية باالظافر ,

3

3

Class

178178

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

cosmetic lotions, for skin, nail, stretchmark,
cleaning preparations, haircare preparations
cosmetic preparations for skin care and skin
treatment, cosmetic hair care preparations
cosmetic nail care preparations ,
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

22/02/2022

Applicant Name:

Bright Dream Company for
Materials and Cosmetics
Trading
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

3

شركة الحلم المشرق لتجارة مواد
ومستحضرات التجميل

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

-  خلدا-  دوار النعيمات11511 -789
االردن

789- 11511 alnuamat cri
.khalda - amman jordan
Class

: تاريخ ايداع الطلب

 االردن-  خلدا- دوار النعيمات

alnuamat cri .khalda - amman
jordan

178071

22/02/2022

3

الصنف

178071

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

دلكة
Dalkah by Raghad Almohareb
Goods/Services

الخدمات التالية/من اجل البضائع

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

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

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

______________________________________
تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: _التنازل
باستعمال الكلمة (دلكة) بمعزل عن العالمه
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

30/03/2022

Applicant Name:

Mohamad Kassrawy and his
Partner
: Jordan
General Partnership Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

30/03/2022

: تاريخ ايداع الطلب

شركة محمد قصراوي وشريكه

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
 مجمع االغوار الجديد- اربد

Irbid - alaghwar jadida parking

 مجمع االغوار-  اربد11118 -7528
الجديد

7528- 11118 Irbid - alaghwar
jadida parking
178305

Class

3

Goods/Services

body cream,cosmetics cream,hair and body
shampoos,baby shampoo,beauty lotions,skin lotion
cosmetic hair lotion, cosmetic facial lotions,
cosmetic creams and lotions, Deodorant perfumes
and soap

3

الصنف

178305

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

شامبو,شامبو للشعر والجسم,كريمات تجميليه,کريم جسم
 اغسال تجميليه,اغسال تجميليه للجلد, غسول للجمال,لالطفال
كريمات واغسله تجميليه مزيل,للشعر اغسله تجميليه للوجه
عطور الصابون,رائحة العرق

the registration of this trade mark is pursuant to the )2( )فقرة21(ان تسجيل هذه العالمة تم استنادا الحكام المادة
provision of article(21) paragraph (2) of the من قانون العالمات التجارية
trademarks law
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

05/06/2022

Applicant Name:

Al-Tabeea Company Trading
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

3

Goods/Services

Cleaning preparations; washing soda, for cleaning;
dry-cleaning preparations; carpet cleaning
preparations; glass cleaning preparations; cleaning
preparations for automobiles; hair wash
preparations; cleaning preparations for household
purposes; cleaning and washing preparations and
substances.

شركة الطبيعة للتجارة
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

 ماركا/  عمان1143 -430941

430941- 1143 amman / marka
Class

: تاريخ ايداع الطلب

 ماركا/  عمان1143 -430941

430941- 1143 amman / marka

178311

05/06/2022

3

الصنف

178311

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضرات تنظيف; صودا الغسيل للتنظيف; مستحضرات
التنظيف الجاف; مستحضرات تنظيف السجاد; مستحضرات
تنظيف الزجاج; مستحضرات تنظيف السيارات; مستحضرات
;تنظيف الشعر; مستحضرات تنظيف ألغراض منزلية
.مستحضرات ومواد التنظيف والغسل
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Date of

19/01/2021

Applicant Name:

Osama Diab Trading Est.
: Syrian Arab Republic
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Jaramana, Al Qaryat, Public
street, estate 330/7
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178084
4
4

Goods/Services

Charcoal

________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be limited in gray , white and
orange colours according to the print filed with the
application

19/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

مؤسسة اسامة دياب التجارية
سوريا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 عقار، الشارع العام، القريات،جرمانا
330/7
- 910580ب.الفكرية ص

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

178084

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الفحم

______________________________________
تسجيل هذه العالمة محدد باأللون الرمادي: _اشتراطات خاصة
و األبيض و البرتقالي وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب

36

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

07/11/2021

Applicant Name:

ziad mohammad nemer
hussein
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

07/11/2021

: تاريخ ايداع الطلب

زياد محمد نمر حسين

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

amman - 7 th circle - zahran
building P.O.Box17516- 11195

الدوار السابع/ عمان11195 -17516ب.ص
بناية زهران بالزاا

amman - 7 th circle - zahran
building P.O.Box17516- 11195

الدوار السابع/ عمان11195 -17516ب.ص
بناية زهران بالزاا

178191

Class

4

Goods/Services

Anthracite, Charcoal [fuel], Coal, Coal briquettes,
Coal dust [fuel], Coke.

________________________________________
Disclaimer : the registration of this trade mark
dose not give owners the exclusive right to use
(coco) and the general drawing separately from the
mark

4

الصنف

178191

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

فحم انثراسايت فحم (وقود)؛ فحمء قوالب فحم تراب الفحم
.(وقود)؛ فحم الكوك

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
) او الرسم العام بمعزل عن العالمةCoco( باستعمال
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

08/11/2021

Applicant Name:

Amal Mahmoud & Raed
Khalil
: Jordan
General Partnership Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Dust removing preparations, beeswax, candles,
nightlights [candles], and perfumed candles

شركة امل محمود ورائد خليل

:اسم طالب التسجيل

ماركا ش عبد المهدي الشمايلة
شارع ياجوز-  الجبيهة11910 -688ب.ص
501 مجمع عجين مكتب-

P.O.Box688- 11910 Aljbayha-

LAYAN

: تاريخ ايداع الطلب

االردن
تضامن

marka , abdulmahdi
alshamayleh st
Yajooz st Ajeen complex of501
Class
178091
4

08/11/2021

4

الصنف

178091

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ليان
الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضرات ازاله الغبار شمع العسل الشموع؛ شمعه ليليه
. شموع معطره٠ )(الشموع
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

14/06/2021

اسم طالب التسجيل:

إف دبليو ميديكال ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ويست أوف سكوتالند ساينس بارك ،كيلفن
كامبوس بلوك  2317 ،6ماريهيل رود،
غالسكو ،جي  0 20إس بيه ،المملكة
المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكرية - Amman
ص.ب  921100عمان  11192االردن

177774

الصنف

14/06/2021

Date of

FW Medical Limited
: United Kingdom
Foreign Company

Applicant Name:

West of Scotland Science Park,
Kelvin Campus Block 6, 2317
Maryhill Road, Glasgow, G20
0SP, United Kingdom
Abu- Ghazaleh & Co. AmmanP.O.Box 921100 Amman
11192 , Jordan
5

5

Class

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.

اعادة نشر لوجود خطأ في الغايات باللغة االنجليزية وفي اسم
المالك

Goods/Services

Dietetic preparations and substances; nutritional
;supplements; vitamin and mineral preparations
pharmaceutical preparations for application to skin
and for gastro intestinal use.
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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

16/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

دايو بيبر كوربوريشن
يابان

: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
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property TMP Agents
11192  عمان921100 ب.ص11192
P.O.Box921100- 11192 P.O.Box
المملكة االردنية الهاشمية
921100 Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
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;
Menstruation tampons; Menstruation napkins;
Sanitary panties; Menstruation pads; Panty liners;
Incontinence diapers; Napkins for incontinents;
Absorbent pants for incontinents.
Special Conditions: claiming blue color

: 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،بغسوالت (لوشن) صيدالنية
 صابون مضاد، غسوالت (لوشن) طبية، زيوت طبية،الطبية
 حفائظ، الشامبو الطبي، غسول اليد المضادة للبكتيريا،للبكتيريا
 لبادات، سراويل صحية، مناديل الحيض،(سدادات) الحيض
 مناديل لسلس، حفاضات سلس البول، بطانات سراويل،الحيض
. سراويل ماصة لسلس البول،البول
 مع المطالبةباللون االزرق:شروطخاصة

اعادةنشر لوجود خطأ في الغايات
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

29/04/2020

اسم طالب التسجيل:

ايه اس بيه جلوبال مانيوفاكتشورينج جي ام
بي اتش
سويسرا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ام مايورناكر 8207 10 ،شافهاوزن
سويسرا

29/04/2020

Date of

ASP Global Manufacturing
GmbH
: Switzerland
Foreign Company

Applicant Name:

Im Majorenacker, 10 8207
Schaffhausen Switzerland

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
178238
5
5
178238

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المطهرات؛ مطهرات لالستخدامات الصحية؛ مستحضرات
التعقيم
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 88/672,677 :
تاريخ االدعاء 29-10-2019 :

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Disinfectants; Disinfectants for sanitary use
sterilization preparations
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 88/672,677
Claim Date : 2019-10-29
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تاريخ ايداع الطلب :

08/02/2021

اسم طالب التسجيل:

نوفاس إنترناشونال ،إنك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 20ريسيرتش بارك درايف ،سانت تشارلز،
ميسوري  ،63004الواليات المتحدة
االمريكية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
عمان  11192االردن
178150

الصنف

08/02/2021

Date of

Novus International, Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

20 Research Park Drive, St.
Charles, Missouri 63004 USA
Abu-Ghazaleh Intellectual
Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
Class
178150
5
5

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

MINTREX
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مضافات األعالف الحيوانية (الطبية) ومكمالت األعالف
الستخدامها كمكمل غذائي للغايات الطبية ،مكمالت األعالف
الحيوانية ،مكمالت غذائية للحيوانات ،المكمالت العالجية للمواد
الغذائية للحيوانات.

Goods/Services

Animal feed additive (medical) and feed
supplements for use as a nutritional supplement for
;medical purposes; animal feed supplements
dietary supplements for animals; medicated
supplements for foodstuffs for animals
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

11/02/2021

Applicant Name:

JOHNSON & JOHNSON
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

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
178334
5
5

11/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

جونسن آند جونسن
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 نيو, ون جونسن آند جونسن بالزا
 نيوجيرسي الواليات المتحدة, برونزويك
08933 األمريكية
- 910580ب.بيانات للملكية الفكرية ص
،  حي الصالحين،8 بناية رقم11191
شارع محمد هليل عمان
الصنف

178334

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

BYANNLI
Goods/Services

Human pharmaceutical preparations for the
treatment of central nervous system diseases

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضرات صيدالنية بشرية لعالج أمراض الجهاز العصبي
المركزي
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

15/02/2021

Applicant Name:

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

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

1800 VEVEY, Switzerland

15/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.ايه.سوسيتيه دي برودوي نستله أس

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية
 سويسرا، مدينة فيفاي1800

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
178357
5
5
178357

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

OPTIFAST
Goods/Services

Sanitary preparations for medical purposes,
namely, Sanitary sterilising preparations, Sanitary
belts, Sanitary tampons, Sanitary pads, Sanitary
napkins; dietetic foods and substances adapted for
medical and clinical use; formulated milk, food
and food substances for babies, namely; powdered
milk for babies, lacteal flour for babies, liquid
formula milk for babies; food and food substances
for children and invalids adapted for medical use,
namely; Dietetic foods adapted for invalids and
children; foods and food substances for pregnant
and nursing mothers adapted for medical use,
namely; Dietetic foods adapted for pregnant and
nursing mothers ; nutritional and dietary
supplements adapted for medical use; vitamin
preparations, mineral food preparations, namely;
Health food supplements made principally of
minerals; medicated confectionery.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 مستحضرات: تحديدا،المستحضرات الصحية لألغراض الطبية
التعقيم الصحي واألحزمة الصحية والسدادات القطنية الصحية
والفوظ الصحية والمناديل الصحية؛ األطعمة والمواد الخاصة
بالحمية المعدة لالستعمال الطبي والسريري؛ حليب الرضع
 حليب: تحديدا،واألطعمة والمواد الخاصة باألطعمة لألطفال
[للرضع واألطفال] وحليب
ُّ مجفف لألطفال والدقيق اللبني
الرضع السائل؛ األغذية والمواد الغذائية لألطفال والعجزة المعدة
 أغذية الحمية المعدة للعجزة: تحديدا،لالستخدام الطبي
واألطفال؛ األغذية والمواد الغذائية لألمهات الحوامل
 أغذية الحمية المعدة: تحديدا،والمرضعات لالستخدام الطبي
للحوامل والمرضعات؛ المكمالت الغذائية ومكمالت الحمية
الغذائية المعدة لالستخدام الطبي؛ مستحضرات الفيتامينات
 المكمالت: تحديدا،ومستحضرات األطعمة المحتوية على معادن
الغذائية الصحية المصنوعة أساسا من المعادن؛ الحلويات الطبية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

07/03/2021

اسم طالب التسجيل:

سيسين بيو ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

07/03/2021

Date of

Sesen Bio, Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

245 First Street, Suite 1800,
 245فيرست ستريت ،سويت ،1800
Cambridge, Massachusetts
كامبريدج ،ماساتشوستس  ،02142الواليات
02142, USA
المتحدة االميركية
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
178389
5
5
178389

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

VICINEUM
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المنتجات الصيدالنية ومنتجات التكنولوجيا الحيوية ،تحديدا:
األدوية العالجية المضادة للسرطان؛ المستحضرات الصيدالنية
الحيوية لعالج السرطان؛ المستحضرات والمواد الصيدالنية
المستخدمة في طب األورام

Goods/Services

Pharmaceutical and biotechnology products,
;namely, therapeutic anti-cancer drugs
;biopharmaceuticals for the treatment of cancer
pharmaceutical preparations and substances for
use in oncology
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

10/03/2021

Applicant Name:

JOHNSON & JOHNSON
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

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
178331
5
5

10/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

جونسن آند جونسن
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 نيو, ون جونسن آند جونسن بالزا
 نيوجيرسي الواليات المتحدة, برونزويك
08933 األمريكية
- 910580ب.بيانات للملكية الفكرية ص
،  حي الصالحين،8 بناية رقم11191
شارع محمد هليل عمان
الصنف

178331

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

PONVORY
Goods/Services

Pharmaceutical preparations for the treatment of
multiple sclerosis

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضرات صيدالنية لعالج التصلب المتعدد
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Date of

25/03/2021

Applicant Name:

Stafford-miller (Ireland)
Limited
: Ireland
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

25/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

ميلر (ايرالند) ليمتد-ستافورد

:اسم طالب التسجيل

ايرلندا
شركة اجنبية

Clocherane, Youghal Road,
. كو، دونغارفان، يوغال رود،كلوكيرين
Dungarvan, Co. Waterford,
 ايرلندا،ووترفورد
Ireland
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
178385
5
5
178385

Goods/Services

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

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

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

________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in white, silver and aqua
colors according to the print filed with the
application.
________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give the owners the exclusive right to use
the words “MINERAL” and “BOOST” whenever
appearing differently or separately from the mark.

_______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون: اشتراطات خاصة
باأللوان األبيض والفضي واألزرق المخضر وذلك بموجب
.النموذج المودع مع الطلب
______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق: _التنازل
 عندما تظهرBOOST  وMINERAL باستعمال الكلمات
.بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة
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Date of
Applicant Name:

31/03/2021

اعالن الجريدة الرسمية

Otsuka Pharmaceutical Co.,
Ltd.

Nationality

: Japan
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
2-9 Kanda-Tsukasamachi,

Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
Applicant for
Correspondence

Trademark

31/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.اوتسوكا فارماسيوتيكال كو

:اسم طالب التسجيل

يابان
شركة اجنبية
، كو-  تشيودا، تسوكاساماشي- كاندا2-9
 اليابان،طوكيو

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
921100  ب. ص، شارع مكة،104 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن11192 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178153
5
5
178153

Goods/Services

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Pharmaceutical preparations for the treatment of
skin disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of atopic dermatitis; pharmaceutical
preparations for skin care; ointments for
pharmaceutical purposes.

،المستحضرات الصيدالنية لعالج االضطرابات الجلدية
،المستحضرات الصيدالنية لعالج التهاب الجلد التأتبي
 المراهم لألغراض،المستحضرات الصيدالنية للعناية بالبشرة
.الصيدالنية

________________________________________
Special condition : Claiming pink & its' shades,
yellow & its' shades, green & its' shades and grey
colors.

______________________________________
مع المطالبة بااللوان الزهري ودرجاته: _اشتراطات خاصة
.واالصفر ودرجاته واالخضر ودرجاته والرمادي
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Date of

31/03/2021

Applicant Name:

Roche Diagnostics GmbH
: Germany
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Sandhofer Strasse 116, 68305
Mannheim, Germany

31/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، مانهايم68305 ،116 ساندهوفر شتراسيه
المانيا

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
178370
5
5
178370

Goods/Services

Chemical, biochemical and biological reagents for
medical and diagnostic purposes; diagnostic
reagents for clinical medical and diagnostic
purposes, loaded into laboratory test sample cards
used for microbiological testing and identification;
test kits in the form of diagnostic reagents for
clinical and medical diagnostic purposes;
diagnostic test media in the form of a plasma
separation card for HIV screening test and
diagnosis.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018321290
Claim Date : 2020-10-15

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الكواشف الكيميائية والبيوكيميائية والبيولوجية لألغراض الطبية
والتشخيصية؛ الكواشف التشخيصية لألغراض الطبية
والتشخيصية السريرية التي يتم تحميلها على بطاقات عينات
االختبار المعملي المستخدمة لالختبار الميكروبيولوجي وللتعرف
عليها؛ أطقم االختبار على شكل كواشف تشخيصية ألغراض
التشخيص السريرية والطبية؛ وسائط االختبار التشخيصية على
شكل بطاقة فصل البالزما لفحص وتشخيص فيروس نقص
.المناعة البشرية
_______________________________________ا
EU : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
018321290 : رقم االدعاء
15-10-2020 : تاريخ االدعاء
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Date of

31/03/2021

Applicant Name:

Roche Diagnostics GmbH
: Germany
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Sandhofer Strasse 116, 68305
Mannheim, Germany

31/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، مانهايم68305 ،116 ساندهوفر شتراسيه
المانيا

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
178371
5
5
178371

Goods/Services

Chemical, biochemical and biological reagents for
medical and diagnostic purposes; diagnostic
reagents for clinical medical and diagnostic
purposes, loaded into laboratory test sample cards
used for microbiological testing and identification;
test kits in the form of diagnostic reagents for
clinical and medical diagnostic purposes;
diagnostic test media in the form of a plasma
separation card for HIV screening test and
diagnosis.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018321280
Claim Date : 2020-10-15

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الكواشف الكيميائية والبيوكيميائية والبيولوجية لألغراض الطبية
والتشخيصية؛ الكواشف التشخيصية لألغراض الطبية
والتشخيصية السريرية التي يتم تحميلها على بطاقات عينات
االختبار المعملي المستخدمة لالختبار الميكروبيولوجي وللتعرف
عليها؛ أطقم االختبار على شكل كواشف تشخيصية ألغراض
التشخيص السريرية والطبية؛ وسائط االختبار التشخيصية على
شكل بطاقة فصل البالزما لفحص وتشخيص فيروس نقص
.المناعة البشرية
_______________________________________ا
EU : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
018321280 : رقم االدعاء
15-10-2020 : تاريخ االدعاء

50

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

01/04/2021

اسم طالب التسجيل:

فيبرو أنيمال هيلث كوربوريشن

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

امريكا
شركة اجنبية
غلينبوينت سنتر إيست ،الطابق الثالث 300
فرانك دوبل يو .بور بلفد ،.أس تي إي21 .
تينيك ،أن جي  07666الواليات المتحدة
األميركية
اليافي للملكية الفكرية ص.ب- 11195
17039عمان
178115

الصنف

01/04/2021

Date of

Phibro Animal Health
Corporation
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

Glenpointe Centre East, 3rd
Floor 300 Frank W. Burr Blvd.,
Ste. 21 Teaneck, NJ 07666
USA
AlYafi for Intellectual Property
P.O.Box11195- 17039 Amman
5

5

Class

178115

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

NICARMIX 25
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المستحضرات البيطرية المستخدمة في الوقاية والسيطرة وعالج
األمراض التي تصيب الحيوانات

Goods/Services

Veterinary preparations for use in the prevention,
control and treatment of diseases in animals
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

15/04/2021

Applicant Name:

Principia Biopharma Inc.
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

15/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.برينسيبا بيوفارما انك
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

220 East Grand Avenue, South
 ساوث سان،ايست غراند افنيو220
San Francisco, California
 الواليات،94080  كاليفورنيا،فرانسيسكو
94080, USA
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
178359
5
5
178359

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

BEQUBOND
Goods/Services

Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of immunemediated, autoimmune,
inflammatory, respiratory, and rare diseases and
disorders; pharmaceutical preparations for
preventing and treating diseases and disorders of
the skin and blood; pharmaceutical preparations
for preventing and treating lesions and tumors.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 18365107
Claim Date : 2020-12-30

الخدمات التالية/من اجل البضائع

المستحضرات الصيدالنية لمنع وعالج األمراض واالضطرابات
المتعلقة بخلل المناعة والمناعة الذاتية واالمراض
واالضطرابات االلتهابية والتنفسية واالمراض واالضرابات
النادرة؛ المستحضرات الصيدالنية لمنع وعالج أمراض
واضطرابات البشرة والدم؛ المستحضرات الصيدالنية لمنع
.وعالج اآلفات واألورام
_______________________________________ا
EU : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
18365107 : رقم االدعاء
30-12-2020 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

15/04/2021

Applicant Name:

Principia Biopharma Inc.
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

15/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.برينسيبا بيوفارما انك
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

220 East Grand Avenue, South
 ساوث سان،ايست غراند افنيو220
San Francisco, California
 الواليات،94080  كاليفورنيا،فرانسيسكو
94080, USA
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
178360
5
5
178360

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

BRILZEOND
Goods/Services

Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of immunemediated, autoimmune,
inflammatory, respiratory, and rare diseases and
disorders; pharmaceutical preparations for
preventing and treating diseases and disorders of
the skin and blood; pharmaceutical preparations
for preventing and treating lesions and tumors.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 18365359
Claim Date : 2020-12-30

الخدمات التالية/من اجل البضائع

المستحضرات الصيدالنية لمنع وعالج األمراض واالضطرابات
المتعلقة بخلل المناعة والمناعة الذاتية واالمراض
واالضطرابات االلتهابية والتنفسية واالمراض واالضرابات
النادرة؛ المستحضرات الصيدالنية لمنع وعالج أمراض
واضطرابات البشرة والدم؛ المستحضرات الصيدالنية لمنع
.وعالج اآلفات واألورام
_______________________________________ا
EU : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
18365359 : رقم االدعاء
30-12-2020 : تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

20/04/2021

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
178268

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات لعالج حب الشباب ،و بخاصة مستحضرات
تنظيف من حب الشباب ومستحضرات ترطيب من حب الشباب

20/04/2021

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
178268
5
5

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Acne treatment preparations, namely, acne
cleanser and acne moisturizers
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

29/04/2021

اسم طالب التسجيل:

أمازون تكنولوجيز ،إنك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 410تيري افنيو ان ،سياتل ،واشنطن
 ،98109الواليات المتحدة األمريكية
الفكرية ص.ب- 910580

بيانات للملكية
11191بناية رقم  ،8حي الصالحين ،
شارع محمد هليل عمان
178294

الصنف

29/04/2021

Date of

Amazon Technologies, Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

410 Terry Avenue N, Seattle,
Washington 98109, United
States of America
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178294
5
5

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

KITZY
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المكمالت الغذائية للحيوانات األليفة ،مكمالت األعالف
للحيوانات األليفة ،المكمالت ذات العالقة بالحمية الغذائية
للحيوانات ،مكمالت البروتين للحيوانات ،الفيتامينات للحيوانات
األليفة
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 90285542 :
تاريخ االدعاء 28-10-2020 :

Goods/Services

Dietary supplements for pets; Feed supplements
;for pets; Nutritional supplements for animals
Protein supplements for animals; Vitamins for pets
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90285542
Claim Date : 2020-10-28

55

Date of

05/05/2021

Applicant Name:

ARI GIDA SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
: Turkey
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Ankara Cad. No:344 Kurtköy
Pendik İstanbul TURKEY
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178317
5
5

Goods/Services

05/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

أري غيدا صنايع أنونيم شركتي

:اسم طالب التسجيل

تركيا
شركة اجنبية
 كورتكوي بنديك344 :  رقم, أنقرة كاديسي
إسطنبول تركيا
- 910580ب.الفكرية ص

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

178317

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Nutritional supplements; medical preparations for
slimming purposes; food for babies; herbs and
herbal beverages adapted for medicinal purposes

مكمالت غذائية؛ مستحضرات طبية ألغراض التنحيف؛ أغذية
للرضع واألطفال؛ أعشاب ومشروبات عشبية معدة ألغراض
.طبية

________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be limited in colours white and
dark blue, according to the printfiled with the
application.

_______________________________________ا
االبيض،  ان تسجيل هذه العالمة محدد باللون: شتراطات خاصة
. وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب، واألزرق الغامق
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

26/05/2021

Applicant Name:

SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
: Switzerland
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel,
Switzerland

26/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

سينجينتا كروب بروتيكشين ايه جي

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية
 سويسرا، بازل4058 ،67 روزينتالشتراسه

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
178336
5
5
178336

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ADAPLIS
Goods/Services

Preparations for destroying vermin, insecticides,
fungicides, herbicides, nematicides.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 مبيدات الحشرات والفطريات،مستحضرات قتل الهوام
. مبيدات الديديان،واألعشاب الضارة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

27/05/2021

Applicant Name:

Sponser Sport Food AG
: Switzerland
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

841153- 11184 Amman
Class

5

Goods/Services

Protein supplements; nutritional supplement
energy bars and shakes; protein supplement
shakes; amino acids for nutritional purposes;
protein supplements for weight gain; whey protein
supplements; food supplements; nutritional
supplements in the forms of gels, capsules and
jellies; mineral supplements; caffeine preparations
for stimulative use in the form of chewing gum
and vitamin enriched chewing gum.

: تاريخ ايداع الطلب

سبونسير سبورت فود إيه دجي
سويسرا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 سويسرا، فولراو8832 ،5 فورتي

Fürti 5, 8832 Wollerau,
Switzerland

178259

27/05/2021

- 841153

5

الخيار الصحيح للملكية الفكرية
عمان11184

الصنف

178259

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مكمالت البروتين؛ مكمالت الطاقة الغذائية والمخفوقات؛
مخفوقات المكمالت البروتينية؛ األحماض األمينية لألغراض
الغذائية؛ مكمالت البروتين لزيادة الوزن؛ مكمالت بروتين
مصل اللبن؛ المكمالت الغذائية؛ المكمالت الغذائية على شكل
مواد هالمية وكبسوالت وهالم؛ مكمالت معدنية؛ مستحضرات
الكافيين لالستخدام التحفيزي في شكل علكة وعلكة غنية
.بالفيتامينات

58

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

27/05/2021

اسم طالب التسجيل:

سينجينتا كروب بروتيكشين ايه جي

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

سويسرا
شركة اجنبية
روزينتالشتراسه  4058 ،67بازل ،سويسرا
سابا وشركاهم للملكية الفكرية
11184عمان
178340

27/05/2021

Date of

SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
: Switzerland
Foreign Company

Applicant Name:

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel,
Switzerland

- 840553

الصنف

840553- 11184
5

5

Class

178340

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

DUSIAX
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات قتل الهوام ،مبيدات الحشرات والفطريات
واألعشاب الضارة ،مبيدات الديدان.

Goods/Services

Preparations for destroying vermin, insecticides,
fungicides, herbicides, nematicides.

59

تاريخ ايداع الطلب :

30/06/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة سنا لصناعة االدوية ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
ذ.م.م

30/06/2021

Date of

Sana Pharmaceutical Industry
co
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

عمان  -شفا بدران  -ش احمد الحجاج

amman shafa bdran - ahmad
alhajjaj st

عبدالعزيز صقر عبدالعزيز ابو يحيى
 11118 -135المدينة/الشارع
:الجبيهة،شارع ياجوز،االيوب سنتر
125،205
الصنف
178117

135- 11118 city/street jubehayajoz st alyoub 125,205

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضر صيدالني للتخفيف من االالم الروماتيزمية و اعراض
االلتهاب

5

5

Class

178117

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Pharmaceutical Product For the symptomatic relief
of rheumatic pain & signs of inflammation

60

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

15/08/2021

Applicant Name:

Hayat Pharmaceutical
industries Co
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

15/08/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة الحياة للصناعات الدوائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
عمان االردن

Amman Jordan

 عمان االردن11118 -1564

1564- 11118 Amman Jordan
178086

Class

5

Goods/Services

Pharmaceutical, medical, health and dietary
products and supplements and nutritional
supplements containing vitamins, minerals and
natural substances for use in cases of vitamin and
mineral deficiencies, asteoporosis and the
enhancement of immune system

5

الصنف

178086

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

المستحضرات الصيدالنية والطبية والصحية والمكمالت الغذائية
المحتوية على الفيتامينات والمعادن والمواد الطبيعية لالستعمال
في حاالت نقص الفيتامينات والمعادن وهشاشة العظام وتعزيز
جهاز المناعة

61

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

24/08/2021

Applicant Name:

Dar Al Dawa Development &
Investment Co. Ltd
: Jordan
Public Shareholding Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

24/08/2021

: تاريخ ايداع الطلب

دار الدواء للتنمية واالستثمار

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساهمة عامة
 شارع وادي صقرة/ عمان

Islam Abad Street - Al Salam
neighborhood- Tlaa Al Ali
9364- 11191 Islam Abad Street
- Al Salam neighborhood- Tlaa
Al Ali
Class
178130
5
5

Goods/Services

drugs for medical purposes , local anesthetic ,
Surface anesthetic ,

 شارع وادي/  عمان11191 -9364
صقرة
الصنف

178130

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مخدر للجلد،مخدر موضعي،عقاقير لالستخدام الطبي

62

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

23/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة سنا لصناعة االدوية ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

23/09/2021

Date of

sana pharmaceutical Industry
co.
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

عمان،شفا بدران ،شارع احمد الحجاج

amman shafa badran,ahmad
alhajjaj str

ص.ب 11118 -135الجبيهة -ش ياجوز -
االيوب سنتر -125مكتب 205

P.O.Box135- 11118 Jubeha -

178200

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

لعالج أعراض الخفيفة إلى المعتدلةو الشديدة لمرض .الزهايمر
والنسيان .

yajooz str 125 ,205
5

5

Class

178200

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

For the symptomatic treatment of mild to
moderately severe Alzheimer's dementia

63

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

23/09/2021

Applicant Name:

sana pharmaceutical industry
co
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

treatment of early and metastatic breast cancer &
treatment metastatic gastric cancer

:اسم طالب التسجيل

- ش ياجوز-  الجبيهة11118 -135ب.ص
205 مكتب-125 االيوب سنتر

yajooz str 125 ,205
5

سنا لصناعة االدويه

شفا بدران- عمان

P.O.Box135- 11118 Jubeha Class

: تاريخ ايداع الطلب

االردن
م.م.ذ

city/street: amman shafa badran
ahmad alhajjaj

178195

23/09/2021

5

الصنف

178195

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

عالج سرطان الثدي المبكر والمنتشر وعالج سرطان المعدة
المنتشر

64

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

23/09/2021

Applicant Name:

sana pharmaceutical industry
co
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Indicated in adults for the symptomatic relief in
the treatment of osteoarthritis, rheumatoid aruuritis
and ankylosing spondylitis.

:اسم طالب التسجيل

- ش ياجوز-  الجبيهة11118 -135ب.ص
205 مكتب-125 االيوب سنتر

yajooz str 125 ,205
5

سنا لصناعة االدويه

شفا بدران- عمان

P.O.Box135- 11118 Jubeha Class

: تاريخ ايداع الطلب

االردن
م.م.ذ

city/street: amman shafa badran
ahmad alhajjaj

178197

23/09/2021

5

الصنف

178197

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

يستخدم للبالغين لعالج اعراض هشاشة العظام و التهاب
..المفاصل الروماتويدي والتهاب الفقار الالصق
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

23/09/2021

Applicant Name:

Sana pharmaceutical industry
co
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

5

Goods/Services

anti- cancer , treatment of select types of cancer

سنا لصناعة االدويه

:اسم طالب التسجيل

 شفا بدران- عمان
 الجبيهة/  عمان11118 -135

Abdelaziz Abu yahia 13511118 Amman / aljbeaha
Class

: تاريخ ايداع الطلب

االردن
م.م.ذ

city/street: amman shafa badran
ahmad alhajjaj

178194

23/09/2021

5

الصنف

178194

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مضاد للسرطان لعالج انواع مختارة من السرطان

66

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

23/09/2021

Applicant Name:

sana pharmaceutical industry
co
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

antibiotic; used to treat select bacterial infections.

:اسم طالب التسجيل

- ش ياجوز-  الجبيهة11118 -135ب.ص
205 مكتب-125 االيوب سنتر

yajooz str 125 ,205
5

سنا لصناعة االدويه

شفا بدران- عمان

P.O.Box135- 11118 Jubeha Class

: تاريخ ايداع الطلب

االردن
م.م.ذ

city/street: amman shafa badran
ahmad alhajjaj

178199

23/09/2021

5

الصنف

178199

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

. مضاد حيوي؛ يستخدم لعالج االلتهابات البكتيرية المنتقاة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

23/09/2021

Applicant Name:

Sana pharmaceutical industry
co
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

5

Goods/Services

antibiotic; used to treat select bacterial infections.

سنا لصناعة االدويه

:اسم طالب التسجيل

 شفا بدران- عمان
 الجبيهة/  عمان11118 - 135

Abdelaziz Abu yahia 13511118 Amman / aljbeaha
Class

: تاريخ ايداع الطلب

االردن
م.م.ذ

city/street: amman shafa badran
ahmad alhajjaj

178196

23/09/2021

5

الصنف

178196

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

. مضاد حيوي؛ يستخدم لعالج االلتهابات البكتيرية المنتقاة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

27/09/2021

Applicant Name:

Dar al dawa development &
investment co
: Jordan
Public Shareholding Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

27/09/2021

: تاريخ ايداع الطلب

دار الدواء للتنمية واالستثمار

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساهمة عامة
عمان وادي صقرة

islam abad str - al salam
neighborhood – tlaa

 عمان وادي صقرة11191 -9364

9364- 11191 islam abad str - al
salam neighborhood – tlaa
178125

Class

5

5

الصنف

178125

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

OmeCod اوميكود
Goods/Services

pharmaceutical products for human use :
nutritional supplement

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 مدعم غذائي: مستحضرات صيدالنية بشرية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

27/09/2021

Applicant Name:

Dar al dawa development &
investment co
: Jordan
Public Shareholding Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

27/09/2021

: تاريخ ايداع الطلب

دار الدواء للتنمية واالستثمار

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساهمة عامة
عمان وادي صقرة

islam abad str - al salam
neighborhood – tlaa

 عمان وادي صقرة11191 -9364

9364- 11191 islam abad str - al
salam neighborhood – tlaa
178129

Class

5

5

الصنف

178129

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

موزارت
Mozart
Goods/Services

pharmaceutical products for human use : drug for
hypertension

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 دواء للضغط: مستحضرات صيدالنية بشرية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

27/09/2021

Applicant Name:

Dar al dawa development &
investment co
: Jordan
Public Shareholding Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

27/09/2021

: تاريخ ايداع الطلب

دار الدواء للتنمية واالستثمار

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساهمة عامة
عمان وادي صقرة

islam abad str - al salam
neighborhood – tlaa

 عمان وادي صقرة11191 -9364

9364- 11191 islam abad str - al
salam neighborhood – tlaa
178132

Class

5

Glinda
Goods/Services

pharmaceutical products for human use : drug used
for diabetes

5

الصنف

178132

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

جليندا
الخدمات التالية/من اجل البضائع

 دواء للسكري: مستحضرات صيدالنية بشرية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

27/09/2021

Applicant Name:

Dar al dawa development &
investment co
: Jordan
Public Shareholding Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

27/09/2021

: تاريخ ايداع الطلب

دار الدواء للتنمية واالستثمار

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساهمة عامة
عمان وادي صقرة

islam abad str - al salam
neighborhood – tlaa

 عمان وادي صقرة11191 -9364

9364- 11191 islam abad str - al
salam neighborhood – tlaa
178124

Class

5

Cartifex
Goods/Services

pharmaceutical products for human use :
nutritional supplement

5

الصنف

178124

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

كارتيفلكس
الخدمات التالية/من اجل البضائع

 مدعم غذائي: مستحضرات صيدالنية بشرية

72

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

27/09/2021

Applicant Name:

Dar al dawa development &
investment co
: Jordan
Public Shareholding Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

27/09/2021

: تاريخ ايداع الطلب

دار الدواء للتنمية واالستثمار

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساهمة عامة
عمان وادي صقرة

islam abad str - al salam
neighborhood – tlaa

 عمان وادي صقرة11191 -9364

9364- 11191 islam abad str - al
salam neighborhood – tlaa
178128

Class

5

5

الصنف

178128

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Covisol كوفيسول
Goods/Services

pharmaceutical products for human use : antiviral

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 مضاد فيروس: مستحضرات صيدالنية بشرية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

27/09/2021

Applicant Name:

Dar al dawa development &
investment co
: Jordan
Public Shareholding Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

27/09/2021

: تاريخ ايداع الطلب

دار الدواء للتنمية واالستثمار

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساهمة عامة
عمان وادي صقرة

islam abad str - al salam
neighborhood – tlaa

 عمان وادي صقرة11191 -9364

9364- 11191 islam abad str - al
salam neighborhood – tlaa
178127

Class

5

Rosacal D
Goods/Services

pharmaceutical products for human use nutritional
supplement

5

الصنف

178127

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

روزاكال دي
الخدمات التالية/من اجل البضائع

 مدعم غذائي: مستحضرات صيدالنية بشرية

74

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

27/09/2021

Applicant Name:

Dar al dawa development &
investment co
: Jordan
Public Shareholding Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

27/09/2021

: تاريخ ايداع الطلب

دار الدواء للتنمية واالستثمار

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساهمة عامة
عمان وادي صقرة

islam abad str - al salam
neighborhood – tlaa

 عمان وادي صقرة11191 -9364

9364- 11191 islam abad str - al
salam neighborhood – tlaa
178126

Class

5

Goods/Services

pharmaceutical products for human use nutritional
supplement

5

الصنف

178126

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 مدعم غذائي: مستحضرات صيدالنية بشرية

75

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

12/10/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة مستودع ادوية عقار
االردن
ذ.م.م

Aqar drug store company
: Jordan
Limited Liability Company

عمان  -شارع شفا بدران

amman - shafa badran

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 11937 -541641عمان  -شارع شفا
بدران
178315

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مكمل غذائي لتحسين وظائف الدماغ

الصنف

12/10/2021

Date of
Applicant Name:

541641- 11937 amman - shafa
badran
5

5

Class

178315

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

dietary supplement to enhance brain function
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

08/11/2021

Applicant Name:

Bio reserch for medical
diagnostics
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

5

Goods/Services

شركة الباحث التقني للمستلزمات الطبية

:اسم طالب التسجيل

 ش مسم العطار-  عمان11134 -1235
 ش مسم العطار-  عمان11134 -1235

1235- 11134 amman - muslim
al - attar st
Class

: تاريخ ايدا ع الطلب

االردن
م.م.ذ

1235- 11134 amman - muslim al
- attar st

178299

08/11/2021

5

الصنف

178299

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

diagnostic reagents for medical use; biological and
chemical reagents for medical or veterinary
purposes; Sterile swabs.

كواشف تشخيصية لالستخدامات الطبية؛ كواشف حيوية
.وكيمائية لألغراض الطبية أو البيطرية؛ مسحات معقمة

________________________________________
Special condition : the logo is marked in blue and
red
________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give owners the right to use word (Bio/ Research
)if used separately from the mark

_______________________________________ا
العالمة محددة باللون االزرق واالحمر: شتراطات خاصة
_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
 ) بمعزل عن العالمهBio/ Research( باستعمال الكلمة
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تاريخ ايداع الطلب :

11/11/2021

اسم طالب التسجيل:

باسل وهاشم وقاسم الضايع

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
تضامن
 11953 -450عمان -وادي الرمم

178250

الصنف

Basil and Hashem and Qasim
Aldaie
: Jordan
General Partnership Company

Applicant Name:

amman - wadi al rimam

 11953 -450عمان -وادي الرمم

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مبيدات حشرية

اعالن الجريدة الرسمية

11/11/2021

Date of

450- 11953 amman - wadi al
rimam
5

5

Class

178250

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

insect killer
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

14/11/2021

اسم طالب التسجيل:

الشركة الدولية للصناعات الدوائية
والكيماوية والمستلزمات الطبية
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

14/11/2021

Date of

Pharma International
Company
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

 11941 -334عمان  /طريق الشحن الجوي
منطقة القسطل الصناعية

334- 11941 amman / alqastal
industrial area airport roadd

 11941 -334عمان  /طريق الشحن الجوي
منطقة القسطل الصناعية

334- 11941 amman / alqastal
industrial area airport roadd

178256

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضر صيدلي يستخدم لعالج التصلب اللويحي (التصلب
المتعدد)

5

5

Class

178256

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

pharmaceutical product used for the treatment of
multiple sclerosis
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

15/11/2021

Applicant Name:

Savvy Pharma for
Pharmaceutical
Manufacturing
: Jordan
Private Shareholding Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

15/11/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة سافي فرما للصناعات الدوائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساهمة خاصة

: جنسية الطالب

 شارع الياروت، عمان

Amman, yaroot Street

 شارع الياروت،  عمان11941 -2966

2966- 11941 Amman, yaroot
Street
178348

Class

5

Goods/Services

Pharmaceutical products for the treatment of
chronic and acute diarrhea

5

الصنف

178348

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضرات دوائية لعالج حاالت االسهال الحادة والمزمنة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

15/11/2021

Applicant Name:

Savvy Pharma for
Pharmacetical Manufacuring .
: Jordan
Private Shareholding Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

15/11/2021

: تاريخ ايداع الطلب

سافي فرما للصناعات الدوائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساهمة خاصة
 شارع الياروت، عمان

amman - al -yaroot street

 شارع الياروت،  عمان11941 -2966

2966- 11941 amman - al yaroot street
178349

Class

5

Goods/Services

Pharmaceutical products for the treatment of
Gastrointestinal Spasm

5

الصنف

178349

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضرات دوائية لعالج تشنج البيسل الهضمي
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

15/11/2021

Applicant Name:

Savvy Pharma for
Pharmaceutical
Manufacturing
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

15/11/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة سافي فرما للصناعات الدوائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

 الياروت، عمان

amman - al yaroot street

 الياروت،  عمان11941 -2966

2966- 11941 amman - al yaroot
street
178347

Class

5

Goods/Services

pharmaceutical products for the treatment of
respiratory tract infections and infections of
female upper genital tract.

5

الصنف

178347

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضرات دوائية لعالج عدوى الجهاز التنفسي وعدوى
 العلوي لإلناث. الجهاز التناسلي
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

06/01/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة تقنيات الطاقة الحيوية .
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

06/01/2022

Date of

Biolenergy Tech LTD
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

ام اذينة  -ش الملك فيصل بن عبد العزيز

um othaina - king faisal bin abd
al azizi st

المحامية رنا السبايلة 11185 -850550
عمان

850550- 11185 Amman

178162

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المكمالت الغذائية

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

5

5

Class

178162

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Nutrition supplements

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

Date of

10/02/2022

Applicant Name:

Sir Aldawaa pharmacy
company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

5

Goods/Services

Vitamins; adult vitamins; baby vitamins; gummy
vitamins; multi-vitamins; prenatal vitamins;
vitamin drops; vitamin preparations; vitamins for
children; vitamin supplements; vitamin tablets;
liquid vitamin supplements; mixed vitamin _
preparations; multi-vitamin preparations; vitamin
and mineral preparations; vitamin and mineral
supplements , food supplement and vitamins and
collagen for medical purpose

شركة صيدلية سر الدواء

:اسم طالب التسجيل

 ش االمير حسن- اربد
 ش االمير حسن-  اربد21110 -103

103- 21110 irbid - prince
alhassan str
Class

: تاريخ ايداع الطلب

االردن
م.م.ذ

irbid - prince alhassan str

178094

10/02/2022

5

الصنف

178094

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 فيتامينات. فيتامينات الكبار فيتامينات االطفال.الفيتامينات
 فيتامينات ما قبل الوالدة؛ قطرات. فيتامينات متعددة,صمفية
فيثامين مستحضرات فيتامين فيتامينات لألطفال مكمالت
الفيتامينات أقراص فيتامين مكمالت فيتامين سائلة مستحضرات
فيتامين مستحضرات متعددة الفيتامينات ات الفيتامينات والمعادن
مكمالت الفيتامينات مكمالت غذائية و فيتامينات و كوالجين
.لغايات طبية

84

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

18/04/2022

Applicant Name:

Darling for medical supplies
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

18/04/2022

: تاريخ ايداع الطلب

شركة دارلنج للمستلزمات الطبية
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

 المنطقة الصناعية- العقبة

aqaba - industry zone
ahalm nouri abed al halem al
awaysheh 38392- 11593
amman/lwebdeh
Class
178098
5

Goods/Services

antiseptics; disinfectants for hygienic purposes;
All-purpose disinfectant and deodorizing
preparations; sterile preparations; hand sanitizing
fluids; analgesic ointments; aromatic ointments for
medicinal purposes; ointments for pharmaceutical
purposes; ointments for sunburn; medicated skin
care creams; Pharmaceutically medicated lotions
and creams for the care of the body, skin, face and
hands; Lotion lotions for pharmaceutical purposes;
medicated hair lotion; medicated after shave
lotion; medical personal care products; health
preparations for medical purposes; Hygiene care
preparations for medical use; Skin disinfecting
preparations for medical purposes

اللويبده/ عمان11593 - 38392

5

الصنف

178098

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مطهرات؛؛ مطهرات لغايات صحية؛ مستحضرات مطهرة
ومزيلة للرائحة لكافة األغراض؛ مستحضرات معقمة؛ سوائل
معقمة لليدين؛ مراهم مسكنة؛ مراهم عطرية لغايات طبية؛
مراهم لغايات صيدالنية؛ مراهم لحروق الشمس؛ كريمات دوائية
،للعناية بالجلد؛ غسول وكريمات معالجة دوائيا ً للعناية بالجسم
 واليدين؛ غسوالت لوشن لغايات صيدالنية؛، والوجه،والجلد
لوشن طبي للشعر؛ لوشن طبي لما بعد الحالقة؛ مستحضرات
العناية الشخصية الطبية؛ مستحضرات صحية لغايات طبية؛
مستحضرات العناية بالنظافة لالستخدامات الطبية؛ مستحضرات
تعقيم الجلد لألغراض الطبية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

23/03/2021

Applicant Name:

Al Ghada for Fitness
Consultation
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

23/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

الغاده لالستشارات الرياضيه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

Abd Almajeed shoman circle
.ب. ص، عبدون،دوار عبدالمجيد شومان
Abdoun, P.O.Box 830271
 األردن، عمان11183 ،830271
11183 Amman, 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
178393
6
6
178393

Goods/Services

Tin cans, Metal cans, Metal beverage cans

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 علب المشروبات المعدنية،  العلب المعدنية، علب الصفيح

86

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

31/03/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة مصنع الزامل للساللم المحدودة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

سعودية
شركة اجنبية

31/03/2021

Date of

Zamil Ladder Factory
Company
: Saudi Arabia
Foreign Company

Applicant Name:

First Industrial City, Dammam,
المدينة الصناعية االولى ،الدمام ،المملكة
Saudi Arabia P.O. Box: 3408,
العربية السعودية ص.ب  ،3408الرمز
Zip Code 31471
البريدي 31471
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
178174
6
6
178174

من اجل البضائع/الخدمات التالية

ساللم معدنية.

مع المطالبة باأللوان النيلي واالصفر

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Ladders of Metal.

special Claiming navty and yellow colors
conditiond:
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تاريخ ايداع الطلب :

06/09/2021

اسم طالب التسجيل:

ماجد مرتضى علي نيروخ
فلسطين
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

06/09/2021

Date of

Majed Murtada Ali Nayroukh
: Palestine, State of Palestine
Foreign Company

Applicant Name:

فلسطين  -بيت لحم

palestine

 11953 -420عمان  /الشميساني
178201

الصنف

420- 11953 amman /
alshmesani
6

6

Class

178201

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Goods/Services

ابواب وشبابيك المنيوم

aluminum doors and windows
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تاريخ ايداع الطلب :

06/09/2021

اسم طالب التسجيل:

ماجد مرتضى علي نيروخ
فلسطين
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

06/09/2021

Date of

Majed Murtada Ali Nayroukh
: Palestine, State of Palestine
Foreign Company

Applicant Name:

فلسطين  -بيت لحم

palestine

 11953 - 420عمان  /الشميساني
178202

الصنف

420- 11953 amman /
alshmesani
6

6

Class

178202

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Goods/Services

ابواب وشبابيك المنيوم

aluminum doors and windows
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تاريخ ايداع الطلب :

21/12/2021

اسم طالب التسجيل:

فراس وليد فتحي قرادة
االردن
مؤسسة فردية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 11953 -430عمان  -راس العين

178113

من اجل البضائع/الخدمات التالية

ورق رقائق االلمنيوم رقائق معدنية للتغليف القصدير ،عبوات
الصفيح ،علب معدنية

firas waled fathi qaradeh
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

430- 11953 amman - ras al ain

 11953 -430عمان  -راس العين
الصنف

21/12/2021

Date of

430- 11953 amman - ras al ain
6

6

Class

178113

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

aluminium foil paper,foils or metal for packaging
,tin,tin-plate packings ,tins of metal
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Date of
Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

08/04/2021
Anker Innovations
Technology co. LTD.

08/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

. ال تي دي.انكر لإلبتكارات التكنولوجية كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Room 701, Bldg 7,

Applicant for
Correspondence
Trademark

 زهونغديان سوفتوير، 7  مبنى، 701 غرفة
تك- هاي،  شارع جينشين، 39  رقم، بارك
،  مقاطعة هونان،  مدينة تشانغشا، زون
الصين

Zhongdian
Software Park, No. 39,
Jianshan Road, HIGH-TECH
Zone, Changsha City, Hu'nan
Province, China
AlYafi for Intellectual Property
P.O.Box11195- 17039 Amman

178118

Class

7

- 11195ب.الفكرية ص

7

الصنف

اليافي للملكية
عمان17039
178118

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ROBOVAC
Goods/Services

vacuum cleaners; brushes for vacuum cleaners;
washing apparatus; dust exhausting installations
for cleaning purposes; central vacuum cleaning
installations; vacuum cleaner hoses; suction
nozzles for vacuum cleaners, steam mops,
Disposals (Garbage [waste]—)

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، أجهزة غسيل، فراشي للمكانس الكهربائية،مكانس كهربائية
 منشآت مركزية،منشآت تصريف الغبار ألغراض التنظيف
 فوهات الشفط، خراطيم المكانس الكهربائية،للتنظيف بالشفط
 آالت، مماسح تعمل بواسطة البخار،للمكانس الكهربائية
]التخلص من النفايات [الفضالت
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

18/05/2021

Applicant Name:

Daimler AG
: Germany
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

18/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

دايملِر إيه جي
المانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

Mercedesstrasse 120 ,70372
Stuttgart Germany

 شتوتغارت70372, 120 مرسيدسشتراسِه
ألمانيا

910580- 11191

11191 -910580 بيانات للملكية الفكرية
عمان

178324

Class

7

7

الصنف

178324

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

MERCEDES-EQ
Goods/Services

Electric arc cutting apparatus; Door closers,
electric; Door openers, electric; Electric arc
welding apparatus; Electric welding apparatus;
Elevator operating apparatus; Galvanizing
machines; Elevators [lifts]; Car lifts; Electrical
apparatus for sealing plastics [packaging];
Soldering apparatus, electric; Soldering irons,
electric; Electrodes for welding machines;
Vending machines; Electrical pumps;
Compressors [machines]; Current generators; Fuel
economisers for motors and engines; Antipollution devices for motors and engines; Motors,
other than for land vehicles; Sweeping, cleaning,
washing and laundering machines; Car washing
machines; Washing installations for vehicles; Air
compressors for vehicles; Camshafts for vehicle
engines; Engine cylinders for vehicles
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018339871
Claim Date : 2020-11-18

الخدمات التالية/من اجل البضائع

أجهزة قطع بالقوس الكهربائي؛ أقفال كهربائية لألبواب؛ فتاحات
كهربائية لألبواب؛ أجهزة لحام بالقوس الكهربائي؛ أجهزة لحام
كهربائية؛ أجهزة تشغيل المصاعد؛ آالت غلفنة؛ مصاعد؛
مصاعد السيارات؛ أجهزة كهربائية إلحكام سد المواد البالستيكية
[تغليف]؛ أجهزة لحام كهربائية؛ مكاوي لحام كهربائية؛
الكترودات لحام؛ آالت بيع؛ مضخات كهربائية؛ ضاغطات
[آالت]؛ مولدات التيار؛ أدوات توفير وقود للمحركات والمكائن؛
أدوات ضد التلوث للمحركات والمكائن؛ محركات ما عدا
المستخدمة في المركبات البرية ؛ أجهزة كنس وتنظيف وغسل
وغسيل وكي المالبس؛ أجهزة غسل السيارات؛ معدات غسل
المركبات؛ ضاغطات هواء للمركبات؛ عمود الحدبات لمحركات
المركبات؛ أسطوانات مكائن للمركبات

_______________________________________ا
EU : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
018339871 : رقم االدعاء
18-11-2020 : تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

09/06/2021

اسم طالب التسجيل:

احمد اسماعيل ناجي خليل
االردن
مؤسسة فردية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

09/06/2021

Date of

ahmad esmael naji khalil
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

عمان  -ابو نصير

amman - abu nsair

 11620 -430006عمان  -ابو نصير
178304

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مضخات ضغط عالي مكانس غسيل سجاد

الصنف

430006- 11620 amman - abu
nsair
7

7

Class

178304

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

High pressure pumps carpet vacuum cleaners
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

12/10/2020

اسم طالب التسجيل:

يونجكانج جينيو امب اند اكسب كو ،.ال تي
دي.
الصين
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

12/10/2020

& Yongkang Geenew Imp
Exp Co., Ltd.

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Applicant Name:
Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Jiangnan Street, Ziwei

South
جيانجنان ستريت ،زيواي ساوث رود295 ،
Road, 295 Second, No.4,
سكند ،نمبر  ،4يونجكانج ،زهيجيانج،
Yongkang, Zhejiang, China
الصين
& 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
178141
8
8
178141

مقصات شعر كهربائية وغير كهربائية؛ ماكينات حالقة كهربائية
أو غير كهربائية؛ ماكينات أمواس حالقة كهربائية؛ مكاوي ثني؛
أداة م شديبات الشعر؛ مكاوي مسطحة؛ علب ماكينات الحالقة؛
مقصات؛ أطقم العناية بأظافر اليدين؛ مكواي تمليس الشعر؛
مجعدات الشعر؛ مالقط لتجعيد الشعر؛ زرديات؛ أدوات نقش
[عدد يدوية]؛ أدوات المائدة [سكاكين وشوك ومالعق]

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Hair clippers, electric and non-electric; electric or
;non-electric razors; electric shavers; offering irons
;hair trimmer; flat irons; razor cases; scissors
manicure sets; hair raightener, hair curler, curling
tongs; pliers; graving tools [hand tools]?tableware
nives, forks and spoons],

94

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

11/01/2021

Applicant Name:

Al Sahab Co. For Packaging
& Filling
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

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

: تاريخ ايداع الطلب

السحاب للتعبئه والتغليف

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
الهاشميه/ الزرقاء

Zarqa, The Hashemite
Kingdom of Jordan
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178248
8
8

11/01/2021

- 910580ب.الفكرية ص

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

178248

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 شفرات كهربائية، أدوات التجعيد، مقصات اللحى،أدوات حالقة
 مصففات الشعر لالستعمال الشخصي،او غير كهربائية
 مستحضرات ازالة الشعر كهربائية او،كهربائية او غير ذلك
 مقصات اظافر كهربائية او، اطقم مناكير كهربائية،غير ذلك
، شفرات لماكينات الحالقة، مصففات اهداب الجفون،غير ذلك
 مكاوي، ادوات يدوية، ادوات لتجعيد الشعر،ادوات لثقب االذن
، مكاوي تجعيد، ادوات لعمل الوشم، حافظات المقصات، يد
مقلمات لألظافر كهربائية أو غير كهربائية
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Date of
Applicant Name:
Nationality

اعالن الجريدة الرسمية

29/11/2021
Komatsu Ltd.
: Japan

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Foreign Company

Applicant for
Correspondence

841310- 11184 amman bakeen street

Trademark

Class

8

Goods/Services

pocket knives; multifunction hand tools; torque
screwdrivers (hand tools); tableware [knives, forks
and spoons]; can openers, non- electric; abrading
instruments [hand instruments]; drills, handoperated; palette knives; fruit pickers [hand tools];
hand tools and implements, hand-operated; hand
tools and implements for agricultural, gardening,
and landscaping purposes, hand-operated; diggers
[hand tools]; ditchers [hand tools]; hand pumps
[hand instruments]; air pumps, hand-operated; tool
belts; vises; tweezers; beard clippers; spatulas
[hand tools]; flat irons; nail files; nail clippers; hair
clippers, electric or non-electric; emergency
hammers; razors, non-electric; bladed or pointed
hand tools and swords; hand _tools, hand operated,
other than bladed or pointed hand tools,

: تاريخ ايداع الطلب

كوماتسو ليمتد
يابان
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

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

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

178381

29/11/2021

 ش بكين-  عمان11184 - 841310
8

الصنف

178381

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

سكاكين جيبية؛ عدد يدوية متعددة الوظائف؛ مفكات عزم
الدوران (عدد يدوية)؛ أدوات المائدة (سكاكين وشوك ومالعق)؛
فتاحات علب غير كهربائية؛ عدد سحج (سنفرة) (عدد يدوية)؛
مثاقب (تدار باليد)؛ سكاكين لمزج األلوان؛ عدد قطف الثمار
(عدد يدوية)؛ عدد وأدوات يدوية تدار باليد؛ عدد وأدوات يدوية
ألغراض الزراعة والبستنة وتنسيق المواقع الطبيعية تدار باليد؛
حفارات (عدد يدوية)؛ حفارات خنادق (عدد يدوية)؛ مضخات
يدوية (عدد يدوية)؛ مضخات هواء تدار باليد؛ احزمة للعدد؛
:)مالزم؛ مالقط؛ مقصات شعر اللحى؛ مالوق (عدد يدوية
مكاوي للمالبس؛ مبارد أظافر؛ مقصات أظافر؛ مقصات شعر
كهربائية وغير كهربائية؛ مطارق للطوارئ؛ ماكينات حالقة
غير كهربائية؛ عدد يدوية وسيوف منصلة أو مسننة؛ عدد يدوية
.تدار باليد بخالف العدد اليدوية المنصلة أو المسننة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

29/04/2020

اسم طالب التسجيل:

ايه اس بيه جلوبال مانيوفاكتشورينج جي ام
بي اتش
سويسرا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ام مايورناكر 8207 10 ،شافهاوزن
سويسرا

29/04/2020

Date of

ASP Global Manufacturing
GmbH
: Switzerland
Foreign Company

Applicant Name:

Im Majorenacker, 10 8207
Schaffhausen Switzerland

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
178237
9
9
178237

من اجل البضائع/الخدمات التالية

األجهزة اإللكترونية المستخدمة الختبار تعقيم المعدات الطبية؛
األجهزة اإللكترونية المستخدمة الختبار تعقيم األدوية والمحاليل
التي تكون عن طريق الحقن؛ معقمات البخار لالستخدام
المختبري
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 88/672,677 :
تاريخ االدعاء 29-10-2019 :

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Electronic apparatus for testing the sterility of
medical equipment; Electronic apparatus for
testing the sterility of pharmaceuticals and
injectable solutions; Steam sterilizers for
laboratory use
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 88/672,677
Claim Date : 2019-10-29
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

16/12/2020

Applicant Name:

Wrap Technologies, Inc.
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

4620 Arville Street, Ste E, Las
Vegas, NV 89103 (USA)
Abu-Ghazaleh Intellectual
Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
Class
178211
9
9

16/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

. انك،راب تكنولوجيز
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 الس، ستي اي، ارفيل ستريت4620
 (الواليات المتحدة89103  نيفادا،فيغاس
)األمريكية
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
921100  ب. ص، شارع مكة،104 رقم
 االردن11192 عمان
الصنف

178211

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

WRAP
Goods/Services

Hand-held protective ballistic shields; Protective
body armor; Virtual reality software for education
and training; Virtual reality software for law
enforcement training; Virtual reality software for
training in the fields of use-of-force, deployment
of ensnarement devices, and law enforcement
tactics.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

،؛ الدروع الواقية للجسم،دروع واقية باليستية محمولة باليد
 برمجيات الواقع،برمجيات الواقع االفتراضي للتعليم والتدريب
 برمجيات الواقع،االفتراضي للتدريب على إنفاذ القانون
االفتراضي للتدريب في مجاالت استخدام القوة ونشر أجهزة
.المصيدة وتكتيكات إنفاذ القانون
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تاريخ ايداع الطلب :

10/01/2021

اسم طالب التسجيل:

اي ام في كو ،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

10/01/2021

Date of

EMVCo, LLC
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

c/o Visa Holdings, Inc., 900
سي/او فيزا هولدينغز ،انك 900 ،.مترو
Metro Center Blvd., Foster
سنتر بوليفارد ،.فوستر سيتي ،كاليفورنيا
City, California 94404,
 ،94404الواليات المتحدة األمريكية
UNITED STATE OF
AMERICA
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178152
9
9
178152

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تطبيقات الهاتف المحمول القابلة للتنزيل للتجارة اإللكترونية،
برمجيات الحاسوب للتجارة اإللكترونية ،تطبيقات الهاتف
المحمول القابلة للتنزيل للخدمات المالية والخدمات المصرفية
وخدمات دفع الفواتير وخدمات بطاقات االئتمان وخدمات
بطاقات الخصم من الحساب وخدمات بطاقات الشحن وخدمات
البطاقات المدفوعة مسبقا ومعامالت البطاقات اإللكترونية
والخصم من الحساب وتحويل األموال اإللكتروني وخدمات
البطاقات الذكية والنقد اإللكتروني وخدمات معالجة الدفع
ومعالجة المعامالت المالية وغير المالية ،برمجيات الحاسوب
للخدمات المالية والخدمات المصرفية وخدمات دفع الفواتير
وخدمات بطاقات االئتمان وخدمات بطاقات الخصم من الحساب
وخدمات بطاقات الشحن وخدمات البطاقات المدفوعة مسبقا
ومعامالت البطاقات اإللكترونية والخصم من الحساب وتحويل
األموال اإللكتروني وخدمات البطاقات الذكية والنقد اإللكتروني
وخدمات معالج ة الدفع ومعالجة المعامالت المالية وغير المالية،
برمجيات الحاسوب ،برمجيات التطبيقات ،الرمز الشريطي
اإللكتروني المخصص (الباركود) ورمز االستجابة السريعة
( )QRوالبطاقات الذكية التي تدعم تقنية التعرف بترددات
الراديو (تحديد الهوية بموجات الراديو) والتواصل قريب المدى
والبطاقات المشفرة وبطاقات حامل البيانات اإللكترونية ووحدات
التشفير اإللكترونية وقارئات البطاقات والعالمات اإللكترونية
والعالمات الذكية والماسحات الضوئية ،أجهزة الحاسوب
ألغراض الدفع والتجارة اإللكترونية وللتوثيق والتشفير وتحديد
الهوية في المعامالت المالية والمبيعات.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Downloadable mobile applications for e;commerce; computer software for e-commerce
downloadable mobile applications for financial
services, banking services, bill payment services,
credit card services, debit card services, charge
card services, pre-paid card services, electronic
card and debit transactions, electronic funds
transfer, smart cards and electronic cash services,
payment processing services, processing of
financial and nonfinancial transactions; computer
software for financial services, banking services,
bill payment services, credit card services, debit
card services, charge card services, pre-paid card
services, electronic card and debit transactions,
electronic funds transfer, smart cards and
electronic cash services, payment processing
services, processing of financial and non-financial
transactions; computer software; application
software; electronic, customized barcode, quick
response (QR) code, RFID and NFC enabled smart
cards, coded cards, electronic data carrier cards,
electronic encryption units, card readers, electronic
tags, smart tags, scanners; computer hardware for
payment and e-commerce purposes and for
authentication, encryption and identification in
financial and sales transactions.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

02/02/2021

Applicant Name:

Abbott Laboratories
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

100 Abbott Park Road, Abbott
Park, Illinois 60064, USA
Saba & Co. Intellectual
Property P.O.Box840553- 11184
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
Shaker Bin Zaid Street
Class
178335
9
9

02/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

ابوت البوراتوريز
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

،  مدينة ابوت بارك،  ابوت بارك رود100
 الواليات المتحدة,60064 والية ايللينوي
االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
شارع األمير شاكر بن زيد/
الصنف

178335

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

NAVICA
Goods/Services

Downloadable software and mobile applications
for use in connection with infectious disease
testing; downloadable software and mobile
applications for infectious disease data and
information management; downloadable software
and mobile applications for use in the field of
infectious disease testing; downloadable software
and mobile applications for receiving, storing,
displaying, tracking, sharing, reporting,
maintaining, managing, monitoring, and analyzing
infectious disease data and information;
downloadable educational software and mobile
applications in the field of infectious disease
testing; downloadable training software and
mobile applications in the field of infectious
disease testing.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : JM
Claim No : 81136
Claim Date : 2020-08-07

الخدمات التالية/من اجل البضائع

برمجيات وتطبيقات الهواتف المحمولة القابلة للتنزيل لالستخدام
فيما يتعلق باختبار األمراض المعدية؛ برمجيات وتطبيقات
الهواتف المحمولة القابلة للتنزيل إلدارة بيانات ومعلومات
األ مراض المعدية؛ برمجيات وتطبيقات الهواتف المحمولة القابلة
للتنزيل لالستخدام في مجال اختبار األمراض المعدية؛ برمجيات
وتطبيقات الهواتف المحمولة القابلة للتنزيل الستالم وتخزين
،وعرض وتتبع ومشاركة وتقديم التقارير وحفظ وإدارة ومراقبة
وتحليل البيانات والمعلومات حول األمراض المعدية؛ برمجيات
وتطبيقات تعليمية للهواتف المحمولة قابلة للتنزيل في مجال
اختبار األمراض المعدية؛ برمجيات تدريب وتطبيقات للهواتف
.المحمولة قابلة للتنزيل في مجال اختبار األمراض المعدية

______________________________________
JM : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
81136 : رقم االدعاء
07-08-2020 : تاريخ االدعاء
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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
York 10036, USA
المتحدة االميركية
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
178396
9
9
178396

من اجل البضائع/الخدمات التالية

ألعاب الهاتف النقال؛ األلعاب ذات أدوات التحكم اليدوية؛
برمجيات ألعاب الرواق؛ المنشورات القابلة للتنزيل والمنشورات
اإللكترونية؛ برمجيات الوصول المرخصة على اإلنترنت؛
خوادم االنترنت؛ برمجيات ألعاب الفيديو؛ برمجيات األلعاب
االجتماعية؛ برمجيات لمعالجة المدفوعات اإللكترونية من وإلى
اآلخرين؛ برمجيات لترتيب المعامالت عبر اإلنترنت؛ المنتجات
االفتراضية ،تحديدا :ألعاب الواقع االفتراضي وبطاقات أو رموز
تداول رقمية غير مستخدمة للعملة؛ برمجيات لعبة محاكاة على
غرار اإلدارة؛ ملحقات الحاسوب  /اإللكترونية (لوحات مفاتيح
وفأرات التحكم ومساند الفأرات ،الخ).؛ برمجيات ألعاب الخيال؛
أغطية واقية (للهواتف الذكية والقارئات األلكترونية والحواسيب
اللوحية العاملة باللمس)؛ ملحقات الهاتف النقال؛ أغطية اإلبهام
(أغطية زر الصفحة الرئيسية الالصقة)؛ لبادات التحكم عن بعد
(للهواتف الذكية والقارئات األلكترونية والحواسيب اللوحية
العاملة باللمس)؛ ملحقات سوار الشحن اإللكتروني؛ حقائب
الحمل والحافظات والحماالت المعدة خصيصا لالستخدام مع
األجهزة اإللكترونية المحمولة والمحمولة باليد؛ المغناطيسات؛
الحماالت المتدلية لسماعات الرأس؛ أغطية العين (إطارات
النظارات والنظارات الشمسية والنظارات الواقية الكبيرة
والنظارات الواقية والنظارات والمنظفات وصناديق النظارات
وحقائب النظارات وعلب للنظارات والظروف وحبال تعليق
البطاقات الموضوعة حول الرقبة ،إلخ)؛ سماعات الرأس؛
سماعات األذن؛ مكبرات الصوت

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Mobile games; console games; arcade games
software; downloadable publications, electronic
;publications; internet licensed access software
internet servers; video game software; social
gaming software; software for processing
electronic payments to and from others; software
for arranging online transactions; virtual products,
namely virtual reality games, digital trading cards
or tokens not used for currency; simulated
;management-style game software
computer/electronic accessories (keyboards, mice,
mouse pads, etc.); fantasy game software; Case
covers (smartphones, e-readers, tablets); mobile
accessories; thumbles (adhesive home button
covers); hands-free pad (smartphones, e-readers,
;tablets); electronics-charging bracelet accessories
carrying cases, holders and stands specfically
adapted for use with portable and handheld mobile
electronic devices; magnets; headphone jack
danglers; Eyewear (spectacle frames, sunglasses,
goggles, protective eyewear, glasses, cleaner,
glasses boxes, glasses bags, glasses cases,
;pouches, lanyards, etc); headphones; earbuds
speakers

101

Date of

31/03/2021

Applicant Name:

Roche Diagnostics GmbH
: Germany
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Sandhofer Strasse 116, 68305
Mannheim, Germany

31/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، مانهايم68305 ،116 ساندهوفر شتراسيه
المانيا

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
178386
9
9
178386

Goods/Services

Computer software applications and platforms in
the medical field; downloadable software in the
nature of a mobile application and information
platform for ordering diagnostic tests, tracking and
storing medical information about an individual’s
diagnosis related to infectious disease; web-based
and downloadable computer software and mobile
application that enables users to access health
summaries, laboratory results, and health care
resources.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018321290
Claim Date : 2020-10-15

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تطبيقات ومنصات الستخدام برمجيات الحاسوب في المجال
الطبي؛ برمجية قابلة للتنزيل في طبيعة تطبيق للهاتف المحمول
ومنصة معلومات لطلب االختبارات التشخيصية وتتبع وتخزين
المعلومات الطبية حول تشخيص الفرد فيما يتعلق باألمراض
المعدية؛ برمجيات الحاسوب وتطبيقات ومنصات الهواتف
المحمولة المستندة إلى الويب والقابلة للتنزيل والتي تمكن
المستخدمين من الوصول إلى الملخصات الصحية ونتائج
.المختبرات وموارد الرعاية الصحية
_______________________________________
EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
018321290 : رقم االدعاء
15-10-2020 : تاريخ االدعاء
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Date of

31/03/2021

Applicant Name:

Roche Diagnostics GmbH
: Germany
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Sandhofer Strasse 116, 68305
Mannheim, Germany

31/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، مانهايم68305 ،116 ساندهوفر شتراسيه
المانيا

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
178369
9
9
178369

Goods/Services

Computer software applications and platforms in
the medical field; downloadable software in the
nature of a mobile application and information
platform for ordering diagnostic tests, tracking and
storing medical information about an individual’s
diagnosis related to infectious disease; web-based
and downloadable computer software and mobile
application that enables users to access health
summaries, laboratory results, and health care
resources.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018321280
Claim Date : 2020-10-15

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تطبيقات ومنصات الستخدام برمجيات الحاسوب في المجال
الطبي؛ برمجية قابلة للتنزيل في طبيعة تطبيق للهاتف المحمول
ومنصة معلومات لطلب االختبارات التشخيصية وتتبع وتخزين
المعلومات الطبية حول تشخيص الفرد فيما يتعلق باألمراض
المعدية؛ برمجيات الحاسوب وتطبيقات ومنصات الهواتف
المحمولة المستندة إلى الويب والقابلة للتنزيل والتي تمكن
المستخدمين من الوصول إلى الملخصات الصحية ونتائج
.المختبرات وموارد الرعاية الصحية
_______________________________________ا
EU : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
018321280 : رقم االدعاء
15-10-2020 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

07/04/2021

اسم طالب التسجيل:

مينيسو (هنغكين)إنتربرايز مانيجمنت كو،.
إل تي دي
الصين
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

07/04/2021

MINISO (Hengqin) Enterprise
Management Co., Ltd.

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Applicant Name:
Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Room 205, Second

Floor
روم  ، 205سكند فلور أوفيس ،نانشانزوي
Office, Nanshanzui Road No.
رود رقم  ، 156هنغكين ديستريكت،
156, Hengqin District, Zhuhai
زوهاي سيتي ،غوانغدونغ بروفينس ،الصين
City, Guangdong Province,
China.
Baianat Intellectual Property
بيانات للملكية الفكرية ص.ب- 910580
P.O.Box910580- 11191 Building
11191بناية رقم  ،8حي الصالحين ،
No. 8 , Salheen Destruct
شارع محمد هليل عمان
Amman - Jordan
Class
الصنف
178281
9
9
178281

أطواق للهواتف النقالة؛ صناديق للهواتف النقالة؛ ساعات رملية؛
مغناطيسات ثالجة للزينة؛ لبادات لفأرة الكمبيوتر؛ مشغالت
ومضية للنواقل المتسلسلة المشتركة؛ كبالت للنواقل المتسلسلة
المشتركة؛ أجهزة شحن للنواقل المتسلسلة المشتركة؛ كبائن
لمكبرات الصوت؛ سماعات أذن.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCN :
رقم االدعاء 51000190 :
تاريخ االدعاء 04-11-2020 :

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;cell phone straps; cell phone cases; hourglasses
;decorative fridge magnets; computer mouse pads
;USB flash drives; USB cables; USB chargers
cabinets for loudspeakers; headset.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CN
Claim No : 51000190
Claim Date : 2020-11-04
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

25/04/2021

Applicant Name:

TEARSCIENCE, INC.
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

510 Cottonwood Drive,
Milpitas, CA 95035, United
States of America
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178289
9
9

25/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

. إنك،تيرسيانس
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، ميلبيتاس، كوتونوود درايف510
 الواليات المتحدة،95035 كاليفورنيا
األمريكية
- 910580ب.بيانات للملكية الفكرية ص
،  حي الصالحين،8 بناية رقم11191
شارع محمد هليل عمان
الصنف

178289

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

LIPIVIEW
Goods/Services

Computer hardware and software, and parts and
accessories therefor, for use with apparatus for
analyzing, diagnosing, and monitoring meibomian
glands and eye disease, namely, dry eye and
meibomian gland dysfunction

الخدمات التالية/من اجل البضائع

عتاد وبرمجيات الكمبيوتر وأجزاؤه وإكسسواراته لالستخدام مع
أجهزة لتحليل وتشخيص ومراقبة أمراض العيون وغُدد
 وبخاصة جفاف العين وخلل غدة الميبوميوس،الميبوميوس
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

25/04/2021

Applicant Name:

TEARSCIENCE, INC.
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

510 Cottonwood Drive,
Milpitas, CA 95035, United
States of America
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178288
9
9

25/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

. إنك،تيرسيانس
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، ميلبيتاس، كوتونوود درايف510
 الواليات المتحدة،95035 كاليفورنيا
األمريكية
- 910580ب.بيانات للملكية الفكرية ص
،  حي الصالحين،8 بناية رقم11191
شارع محمد هليل عمان
الصنف

178288

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

LIPISCAN
Goods/Services

Computer hardware and software, and parts and
accessories therefor, for use with apparatus for
analyzing, diagnosing, and monitoring meibomian
glands and eye disease, namely, dry eye and
meibomian gland dysfunction

الخدمات التالية/من اجل البضائع

عتاد وبرمجيات الكمبيوتر وأجزاؤه وإكسسواراته لالستخدام مع
أجهزة لتحليل وتشخيص ومراقبة أمراض العيون وغُدد
 وبخاصة جفاف العين وخلل غدة الميبوميوس،الميبوميوس
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تاريخ ايداع الطلب :

05/05/2021

اسم طالب التسجيل:

برجر كنج كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

05/05/2021

Date of

Burger King Corporation
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

5505 Blue Lagoon Drive
 5505بلو الجون درايف ،ميامي ،فلوريدا
Miami, Florida 33126 United
 ،33126الواليات المتحدة االمريكية
States of America
Baianat Intellectual Property
بيانات للملكية الفكرية ص.ب- 910580
P.O.Box910580- 11191 Building
11191بناية رقم  ،8حي الصالحين ،
No. 8 , Salheen Destruct
شارع محمد هليل عمان
Amman - Jordan
Class
الصنف
178320
9
9
178320

من اجل البضائع/الخدمات التالية

برمجيات تطبيقات للهواتف النقالة قابلة للتنزيل للحصول على
المعلومات المتعلقة بالمطاعم ،طلب الطعام والمشروبات عبر
اإلنترنت لغاية تسليم وتوصيل الطلبيات ،الوصول إلى برنامج
مكافآت والء العمالء ،بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالحساب
والملف الشخصي ،والحوافز الترويجية ،والمعلومات المتعلقة
بالجوائز.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Downloadable mobile application software for
obtaining restaurant information, online ordering
of food and beverages for pickup and delivery,
accessing a customer loyalty reward programme,
including account and profile information,
promotions, and reward status information.
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تاريخ ايداع الطلب :

07/09/2021

اسم طالب التسجيل:

ثري ام كومبني
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ثري ام سنتر 2501 ,هدسون روود  ,سانت
بول ,مينيسوتا , 55144الواليات المتحدة
االمريكية
 11195 - 18055عمان
178176

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

أجهزة تنفس ،ما عدا المستخدمة للتنفس االصطناعي.

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 90764743 :
تاريخ االدعاء 2021/6/9

07/09/2021

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
9

9

Class

178176

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Respirators other than for artificial respiration

Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90764743
Claim Date : 9/6/2021
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

06/10/2021

Applicant Name:

Watan Satellite Broadcasting
Company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

06/10/2021

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة وطن الفضائية للبث ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

building no.41al-muqablain
شارع الصخرة- ام الحيران- المقابلين
,umm al-hieran,al-sakhra alشركة المدينة االعالمية بناية رقم-المشرفة
mushal-mushararafa street
41
mjordan media
P.O.Box961401- 11184
الشارع/ المدينة11184 -961401ب.ص
city/street:Amman-shmesisani شارع عبدالعزيز-  الشميساني-عمان:
Abdul AL-Thaalabi street طابق االول7  عمارة- الثعالبي
Bulliding 7first floor
Class
الصنف
178106
9
9
178106

Goods/Services

computer software applications downloadable
application for games

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 قابلة للتنزيل تطبيق من اجل، تطبيقات برمج يات الحاسوب
االلعاب
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

06/10/2021

Applicant Name:

Watan Satellite Broadcasting
Company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

06/10/2021

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة وطن الفضائية للبث ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

building no.41al-muqablain
شارع الصخرة- ام الحيران- المقابلين
,umm al-hieran,al-sakhra alشركة المدينة االعالمية بناية رقم-المشرفة
mushal-mushararafa street
41
mjordan media
P.O.Box961401- 11184
الشارع/ المدينة11184 -961401ب.ص
city/street:Amman-shmesisani شارع عبدالعزيز-  الشميساني-عمان:
Abdul AL-Thaalabi street طابق االول7  عمارة- الثعالبي
Bulliding 7first floor
Class
الصنف
178108
9
9
178108

Goods/Services

computer software applications downloadable
application for life style diffusion

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 قابلة للتنزيل تطبيق من اجل نشر، تطبيقات برمجيات الحاسوب
نمط حياة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

06/10/2021

Applicant Name:

Watan Satellite Broadcasting
Company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

06/10/2021

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة وطن الفضائية للبث ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

building no.41al-muqablain
شارع الصخرة- ام الحيران- المقابلين
,umm al-hieran,al-sakhra alشركة المدينة االعالمية بناية رقم-المشرفة
mushal-mushararafa street
41
mjordan media
P.O.Box961401- 11184
الشارع/ المدينة11184 -961401ب.ص
city/street:Amman-shmesisani شارع عبدالعزيز-  الشميساني-عمان:
Abdul AL-Thaalabi street طابق االول7  عمارة- الثعالبي
Bulliding 7first floor
Class
الصنف
178109
9
9
178109

Goods/Services

downloadable computer software applications an
application for children's education

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 قابلة للتنزيل تطبيق من اجل، تطبيقات برمجيات الحاسوب
تعليم االطفال
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

06/10/2021

Applicant Name:

Watan Satellite Broadcasting
Company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

06/10/2021

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة وطن الفضائية للبث ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

building no.41al-muqablain
شارع الصخرة- ام الحيران- المقابلين
,umm al-hieran,al-sakhra alشركة المدينة االعالمية بناية رقم-المشرفة
mushal-mushararafa street
41
mjordan media
P.O.Box961401- 11184
الشارع/ المدينة11184 -961401ب.ص
city/street:Amman-shmesisani شارع عبدالعزيز-  الشميساني-عمان:
Abdul AL-Thaalabi street طابق االول7  عمارة- الثعالبي
Bulliding 7first floor
Class
الصنف
178107
9
9
178107

Goods/Services

computer software applications downloadable
enter tainment

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 قابلة للتنزيل تطبيق الترفيهي، تطبيقات برمجيات الحاسوب
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

06/10/2021

Applicant Name:

Watan Satellite Broadcasting
Company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

06/10/2021

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة وطن الفضائية للبث ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

building no.41al-muqablain
شارع الصخرة- ام الحيران- المقابلين
,umm al-hieran,al-sakhra alشركة المدينة االعالمية بناية رقم-المشرفة
mushal-mushararafa street
41
mjordan media
P.O.Box961401- 11184
الشارع/ المدينة11184 -961401ب.ص
city/street:Amman-shmesisani شارع عبدالعزيز-  الشميساني-عمان:
Abdul AL-Thaalabi street طابق االول7  عمارة- الثعالبي
Bulliding 7first floor
Class
الصنف
178102
9
9
178102

Goods/Services

downloadable computer software applications an
applications publishing news

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 قابلة للتنزيل تطبيق من اجل نشر، تطبيقات برمجيات الحاسوب
االخبار
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

21/10/2021

Applicant Name:

united jordan press company
: Jordan
Private Shareholding Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

21/10/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة االردنية المتحدة للصحافة
االردن
مساهمة خاصة

:اسم طالب التسجيل

amman - alsalihin - district  ش-  ام السماق-  حي الصالحين- عمان
um alsummaq - zaalabu tayeh
50  بناية رقم- زعل ابو تايه
str
841080- 11184 amman - الشميساني-  عمان11184 -841080
Shmesani -Abdul Aziz Al  الطابق7 عمارة- سارع عبد العزيز الثعالبي
Thaalabi Street -Building 7 first
االول
floor
Class
الصنف
178100
9
9
178100

Goods/Services

computer software applications downloadable
application of announcing deaths and sharing
condolences

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تطبيقات برمجيات الحاسوب قابلة للتنزيل تطبيق اعالن حاالت
الوفيات ومشاركة عزاء
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تاريخ ايداع الطلب :

29/11/2021

اسم طالب التسجيل:

كوماتسو ليمتد
يابان
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

KOMATSU LTD .
: Japan

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

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مقاييس شريطية؛خوذ واقية لألطفال؛خوذ األلعاب الرياضية لألطفال؛
نظارات واقية؛ نظارات شمسية؛أجهزة شحن محمولة للبطاريات؛ وحدات
الذاكرة الفالشية؛شرائح ذاكرة الناقل التسلسلي العام؛أجهزة شحن بطاريات
للسيارات؛ أجهزة شحن بطاريات الهواتف الخليوية تستخدم في المركبات؛
أجهزة شحن الناقل التسلسلي العام؛أجهزة شحن بطاريات؛لوحات وصل للناقل
التسلسلي العام؛مكبرات صوت السلكية؛مكبرات صوت سمعية السلكية؛
لوحات مفاتيح للهواتف الذكية؛ سماعات الرأس؛محوالت للناقل التسلسلي
العام؛سماعات؛فأرة؛كابالت شحن للهواتف الذكية؛ أغطية لكاميرات
الحاسوب؛
آالت وأجهزة إلكترونية وأجزائها وملحقاتها؛آالت وأجهزة إلكترونية
وأجزائها ألنظمة المراقبة عن بُعد؛أجهزة التحكم عن بُعد السلكية للمركبات؛
أجهزة التحكم عن بُعد السلكية؛آالت وأجهزة اإلتصال عن بُعد وأجزائها
وملحقاتها؛برمجيات وأجزاء حاسوب؛ برامج حاسوب؛برامج حاسوب
لمعالجة البيانات؛برامج حاسوب لتصليح أو صيانة آالت وأجهزة تصنيع
األدوات المعدنية ،آالت وأجهزة اإلنشاء ،آالت وأجهزة التحميل والتفريغ،
آالت وأجهزة التعدين ،آالت ومعدات زراعية ،أالت وأجهزة لزراعة
الغابات؛
برامج حاسوب للتحكم بموقع وبطارية وحالة تشغيل ومعلومات حول إدارة
عملية صيانة آالت وأجهزة تصنيع األدوات المعدنية ،آالت وأجهزة البناء،
آالت وأجهزة التحميل والتفريغ ،آالت وأجهزة التعدين ،آالت ومعدات
زراعية ،أالت وأجهزة لزراعة الغابات؛األجهزة الطرفية للحاسوب اللوحي
وأجزائها وملحقاتها؛األجهزة الطرفية للحاسوب اللوحي لجمع وإدارة وتحليل
بيانات تشغيل آالت وأجهزة تصنيع األدوات المعدنية ،آالت وأجهزة البناء،
آالت وأجهزة التحميل والتفريغ ،آالت وأجهزة التعدين ،آالت ومعدات
زراعية ،أالت وأجهزة لزراعة الغابات؛المساعدات الرقمية الشخصية مع
أجزائها وملحقاتها؛
أجهزة كهربائية للتحكم والفحص والمراقبة مع أجزائها وملحقاتها؛بطريات
وخاليا؛ صناديق بطاريات؛مكثفات؛مراكم (بطاريات)؛طرفيات توصيل
البطاريات؛بطاريات المركبات؛أجهزة شحن بطاريات المركبات المسيرة مع
أجزائها وملحقاتها؛أجهزة وأدوات القياس أو الفحص مع أجزائها وملحقاتها؛
األجهزة وا ألدوات المساحية مع أجزائها وملحقاتها؛أجهزة وأدوات لتوزيع
الطاقة أو التحكم بها مع أجزائها وملحقاتها؛شاشات البلورات السائلة؛شاشات
حاسوب؛شاشات مستشعرة للمس؛شاشات الحاسوب اللوحي؛لوحات عرض
ذات استضاءة كهربائية؛شاشات عرض للحاسوب؛شاشات عرض رقمية
إلكترونية؛أجهزة تحكم كهربائية؛منظمات الشحن كهربائية؛منظمات الطاقة
إلكترونية؛منظمات السرعة إلكترونية؛مجسات الضغط؛مكثفاتصناديق السعة
الكهربائية؛وسائط تخزين مسجلة بواسطة برامج حاسوب؛ موصالت

9

Nationality

Foreign Company

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

 841310- 11184 ammanbakeen street

Applicant for
Correspondence

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

 11184 - 841310عمان  -ش بكين
178382

29/11/2021

Date of

9

Class

178382

Trademark

Goods/Services

;Tape measures; protective helmets for children
;sports helmets for children;protective goggles
sunglasses;portable battery chargers; USB flash drives;USB
memory sticks;battery chargers for automobiles; cell phone
battery chargers for use in vehicles;USB chargers;battery
chargers;USB hubs;wireless speakers;wireless audio
;speakers;keyboards for smartphones; headphones
USB adapters;earphones;mouse;charging cables for
smartphones; webcam covers;electronic machines, apparatus
and parts and attachments thereof;electronic machines,
apparatus and parts thereof for remote monitoring
system;wireless remote controls for vehicles; wireless
remote controls;telecommunication machines and apparatus
;and parts and attachments thereof
;computer software and computer hardware
computer programs; computer programs for data
processing;computer programs for repair or maintenance of
metalworking machines and apparatus, construction
machines and apparatus, loading-unloading machines and
apparatus, mining machines and apparatus, agricultural
;machines and implements, forest machines and apparatus
computer programs for controlling position, battery and
operational status, and for providing maintenance
management information of metalworking machines and
apparatus, construction machines and apparatus, loadingunloading machines and apparatus, mining machines and
apparatus, agricultural machines and implements, forest
machines and apparatus;tablet computer terminals and parts
and ttachments thereof;tablet computer terminals to collect,
manage and analyse the operation data of metalworking
machines and apparatus, onstruction machines and
apparatus, loading-unloading machines and apparatus,
mining machines and apparatus, agricultural machines and
implements, forest machines and apparatus;personal digital
;assistants and parts and attachments thereof
electrical control, testing and monitoring apparatus and parts
and attachments thereof;batteries and cells; battery

115

boxes;capacitors;accumulators [batteries];battery
terminals;vehicle batteries;
battery chargers for battery driven vehicles and parts and
attachments thereof;measuring or testing machines and
instruments and parts and attachments thereof;surveying
machines and instruments and parts and attachments thereof;
power distribution or control machines and apparatus and
parts and attachments thereof;
LCD monitors; computer monitors;touchscreen
monitors;tablet monitors;electroluminescent display
panels;computer display monitors;
electronic numeric displays;electrical controlling
devices;electrical charge controllers;electronic power
controllers;electronic speed controllers;
pressure sensors;condensers;capacitance boxes;
storage media recorded with computer programs;
connectors [electricity];electronic connectors;
electric wires and cables; cables, electric;
sensors [measurement apparatus], other than for medical
use;optical sensors; humanoid robots with artificial
intelligence;remote control telemetering machines and
instruments for industrial robots;
anti-theft warning apparatus; cases for smartphones; straps
for mobile phones;
mobile phones and parts and attachments thereof;
smartphones and parts and attachments thereof;
clothing for protection against accidents, irradiation and
fire;computer programs, downloadable; computer programs,
recorded;
computer software applications, downloadable;
covers for tablet computers;gloves for protection against
accidents; mouse pads;reflective safety vests;wrist rests for
use with computers; laboratory apparatus and
instruments;constant temperature incubators;automatic
temperature control machines and instruments;thermoelectric
conversion elements;protective industrial shoes;safety
clothing for protection against accident or injury;electronic
publications;downloadable music files;
downloadable image files and video files;
electronic game programs;rulers [measuring
instruments];cases with card storing pockets for mobile
phones and smartphones;spectacle wipes as accessories of
spectacles;knee-pads for workers.

(كهرباء)؛
موصالت إلكترونية؛أسالك وكبالت كهربائية؛كبالت كهربائية؛مجسات
(أدوات قياس) بخالف المستخدمة لغايات طبية؛مجسات بصرية؛ رجل آلي
(روبوت) على شكل إنسان ذات ذكاء اصطناعي؛أجهزة وأدوات قياس المدى
ذات التحكم عن بًعد للروبوت الصناعي؛أجهزة إنذار ضد السرقة؛ حافظات
الهواتف الذكية؛أحزمة للهواتف المحمولة؛الهواتف المحمولة مع أجزائها
وملحقاتها؛ الهواتف الذكية مع أجزائها وملحقاتها؛مالبس واقية من الحوادث
واإلشعاع والحريق؛برامج حاسوب قابلة للتنزيل؛ برامج حاسوب مسجلة؛
تطبيقات لبرمجيات حاسوب قابلة للتنزيل؛ أغطية للحاسوب اللوحي؛قفازات
للوقاية من الحوادث؛ لبادات الفأرة؛صدرات واقية إنعكاسية؛مساند رسغ
لإلستخدام مع أجهزة الحاسوب؛ أجهزة ومعدات مخبرية؛حاضنات حرارية
ثابتة؛آالت ومعدات التحكم الحراري آلية؛عناصر تحويل كهربائية حرارية؛
أحذية صناعية واقية؛مالبس واقية للحماية من الحوادث او اإلصابة؛
منشورات إلكترونية؛ملفات موسيقية قابلة للتنزيل؛ملفات صور وفيديوهات
قابلة ل لتنزيل؛برامج ألعاب إلكترونية؛مساطر (أدوات قياس)؛محافظ ذات
جيوب لحفظ البطاقات للهواتف المحمولة والهواتف الذكية؛مناديل لمسح
.النظارات بمثابة لوازم للنظارات؛واقيات ركب للعمال
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

29/04/2020

Applicant Name:

ASP Global Manufacturing
GmbH
: Switzerland
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Im Majorenacker, 10 8207
Schaffhausen Switzerland

29/04/2020

: تاريخ ايداع الطلب

ايه اس بيه جلوبال مانيوفاكتشورينج جي ام
بي اتش
سويسرا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 شافهاوزن8207 10 ،ام مايورناكر
سويسرا

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
178236
10
10
178236

Goods/Services

Sterilization trays for medical instruments;
Sterilization units for medical purposes
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 88/672,677
Claim Date : 2019-10-29

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

صواني التعقيم لألدوات الطبية؛ وحدات التعقيم لألغراض
الطبية
_______________________________________ا
US : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
88/672,677 : رقم االدعاء
29-10-2019 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

23/02/2021

اسم طالب التسجيل:

اي سي يو ميديكال ,انك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

23/02/2021

Date of

ICU Medical, Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

951 Calle Amanecer, San
 951كال امانيسير ،سان كليمانت،
Clemente, California 92673,
كاليفورنيا  ،92673الواليات المتحدة
USA
االميركية
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
178368
10
10
178368

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

PLUM DUO
من اجل البضائع/الخدمات التالية

االجهزة الطبية وتحديدا :مضخات نقل السوائل ومجموعات
األنابيب الطبية وملحقاتها لتوصيل األدوية والمواد الغذائية؛
جهاز لتوصيل السوائل عن طريق الحقن والطريقة المعوية
والعالجات فوق الجافية وإعطاء منتجات الدم الكامل ومشتقاته
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 90/133892 :
تاريخ االدعاء 24-08-2020 :

Goods/Services

Medical devices, namely, infusion pumps, medical
tube sets and accessories for drug and nutritional
delivery; Apparatus for the delivery of fluids for
parenteral, enteral, and epidural therapies and the
administration of whole blood and blood products
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90/133892
Claim Date : 2020-08-24
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

25/04/2021

Applicant Name:

TEARSCIENCE, INC.
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

510 Cottonwood Drive,
Milpitas, CA 95035, United
States of America
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178290
10
10

25/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

. إنك،تيرسيانس
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، ميلبيتاس، كوتونوود درايف510
 الواليات المتحدة،95035 كاليفورنيا
األمريكية
- 910580ب.بيانات للملكية الفكرية ص
،  حي الصالحين،8 بناية رقم11191
شارع محمد هليل عمان
الصنف

178290

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

LIPIVIEW
Goods/Services

Medical apparatuses and devices, and parts and
accessories therefor, used for analyzing,
diagnosing and monitoring eye disease, namely,
dry eye and meibomian gland dysfunction; optical
and photographic apparatus and instruments, and
parts and accessories therefor, namely,
interferometers and cameras, for analyzing,
diagnosing and monitoring eye disease, namely,
dry eye and meibomian gland dysfunction;
medical imaging apparatuses and devices
comprising optical lens, camera, lamp, LED,
spectrometer, used for analyzing, diagnosing and
monitoring eye disease, namely, dry eye and
meibomian gland dysfunction

الخدمات التالية/من اجل البضائع

أجهزة وأدوات طبية وأجزاؤها وإكسسواراتها لالستخدام في
 وبخاصة جفاف،تحليل وتشخيص ومراقبة أمراض العيون
العين وخلل غدة الميبوميوس؛ أجهزة وأدوات طبية بصرية
 وبخاصة،وللتصوير الفوتوغرافي وأجزاؤها وإكسسواراتها
مقاييس التداخل والكاميرات لتحليل وتشخيص ومراقبة أمراض
 وبخاصة جفاف العين وخلل غدة الميبوميوس؛ أجهزة،العيون
وأدوات التصوير الطبي تتألف من عدسة بصرية وكاميرا
،) ومقياس للطيفLED(  وثنائي ًمصدر للضوء، ومصباح
 وبخاصة،يستخدم لتحليل وتشخيص ومراقبة أمراض العيون
جفاف العين وخلل غدة الميبوميوس
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

25/04/2021

Applicant Name:

TEARSCIENCE, INC.
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

510 Cottonwood Drive,
Milpitas, CA 95035, United
States of America
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178287
10
10

25/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

. إنك،تيرسيانس
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، ميلبيتاس، كوتونوود درايف510
 الواليات المتحدة،95035 كاليفورنيا
األمريكية
- 910580ب.بيانات للملكية الفكرية ص
،  حي الصالحين،8 بناية رقم11191
شارع محمد هليل عمان
الصنف

178287

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

LIPISCAN
Goods/Services

Medical apparatuses and devices, and parts and
accessories therefor, used for analyzing,
diagnosing, and monitoring meibomian glands and
eye disease, namely, dry eye and meibomian gland
dysfunction; optical and photographic apparatus
and instruments, and parts and accessories
therefor, namely, interferometers and cameras, for
analyzing, diagnosing, and monitoring meibomian
glands and eye disease, namely, dry eye and
meibomian gland dysfunction; medical imaging
apparatuses and devices comprising optical lens,
camera, lamp, LED, spectrometer, used for
analyzing, diagnosing, and monitoring meibomian
glands and eye disease, namely, dry eye and
meibomian gland dysfunction

الخدمات التالية/من اجل البضائع

أجهزة وأدوات طبية وأجزاؤها وإكسسواراتها لالستخدام في
 وبخاصة جفاف،تحليل وتشخيص ومراقبة أمراض العيون
العين وخلل غدة الميبوميوس؛ أجهزة وأدوات طبية بصرية
 وبخاصة،وللتصوير الفوتوغرافي وأجزاؤها وإكسسواراتها
مقاييس التداخل والكاميرات لتحليل وتشخيص ومراقبة أمراض
 وبخاصة جفاف العين وخلل غدة الميبوميوس؛ أجهزة،العيون
وأدوات التصوير الطبي تتألف من عدسة بصرية وكاميرا
،) ومقياس للطيفLED(  وثنائي ًمصدر للضوء، ومصباح
 وبخاصة،يستخدم لتحليل وتشخيص ومراقبة أمراض العيون
جفاف العين وخلل غدة الميبوميوس
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

02/05/2021

Applicant Name:

Bausch & Lomb Incorporated
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

02/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

باوش اند لومب انكوربوريتد
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

1400 N. Goodman Street,
، روتشستر، جودمان ستريت. ان1400
Rochester, New York 14609,
 الواليات المتحدة،14609 نيويورك
USA
االميركية
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
178367
10
10
178367

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

STELLARIS
Goods/Services

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

الخدمات التالية/من اجل البضائع

األجهزة الطبية والجراحية لطب العيون واألدوات واألجهزة
المستخد مة لتشخيص حاالت العيون وإجراء العمليات الجراحية
العينية والبصرية والمتعلقة بالعيون واألجزاء المكونة لها؛
أجهزة وأدوات استحالب العدسة لالستخدام في العمليات
.الجراحية للعيون
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

25/08/2021

Applicant Name:

jade master company for the
manufacture and trade of for
the manufacture and trade of
massage devices and sports
equipment
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

25/08/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة سيد اليشم لصناعة وتجارة اجهزة
التدليك والمعدات الرياضية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

540191- 11937 amman

 عمان11937 -540191

540191- 11937 amman

 عمان11937 - 540191

عنوان التبليغ

178224

رقم العالمة التجارية

178224

Class

10

Goods/Services

body massagers, apparatus for massage massage
chairs with built-in massage apparatus massage
table with built-in massage apparatus - massage
mats with built-in massage apparatus ' aesthetic
massage apparatus | back massage apparatus |
electric esthetic massage apparatus

10

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 جهاز للتدليك كراسي تدليك مع جهاز تدليك مدمج.مدلك الجسم
طاولة تدليك مع جهاز تديلك مدمج حصائر التدليك مع جهاز
 جهاز.. تدليك مدمج جهاز التدليك الجمالي جهاز تدليك الظهر
تدليك كهربائي تجميلي
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تاريخ ايداع الطلب :

07/09/2021

اسم طالب التسجيل:

ثري ام كومبني
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ثري ام سنتر 2501 ,هدسون روود  ,سانت
بول ,مينيسوتا , 55144الواليات المتحدة
االمريكية
 11195 - 18055عمان
178175

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

م عدات الحماية الشخصية (بيه بيه ئي) تحديدًا أجهزة التنفس
لالستخدام من قبل الطواقم الطبية والعاملين في مجال الرعاية
الصحية.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 90764743 :
تاريخ االدعاء 09-06-2021 :

10

07/09/2021

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

178175

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Personal protective equipment (PPE), namely,
respirators for use by medical and health-care
related personnel.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90764743
Claim Date : 2021-06-09
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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

14/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

غدير محمد عبد الكريم هنطش

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة
تالع العلي حماد بن سلمة

That al ali hammad bin salama
Abu- Ghazaleh & Co. AmmanP.O.Box 921100 Amman
11192 , Jordan
Class
177855
11
11

Goods/Services

Bath fittings; Bath fittings (Hot air —); Bath
installations; Bath installations (Sauna —); Bath
linings; Bath plumbing fixtures; Bath tubs; Bath tubs
for sitz baths; Baths (Heaters for —); Baths (Spa —)
[vessels]; Boilers, other than parts of machines;
Filaments, electric (Heating —); Fittings (Bath —);
Fountains; Fountains (Ornamental —); Heat
exchangers, not parts of machines; Heating apparatus;
Heating apparatus, electric; Heating boilers; Heating
cushions [pads], electric, not for medical purposes;
Heating elements; Heating filaments, electric; Heating
installations; Heating installations (Hot water —);
Heating installations [water]; Heating plates; Light
bulbs; Light bulbs, electric; Ornamental fountains;
Sauna bath installations; Showers; Sinks; Sitz baths
(Bath tubs for —); Softening apparatus (Water —);
Steam accumulators; Steam boilers, other than parts of
machines; Steam facial apparatus [saunas]; Steam
generating installations; Sterilizers; Swimming pools
chlorinating units; Taps [cocks, spigots] [faucets] for
pipes; Taps [faucets]; Water conduits installations;
Water distribution installations; Water filtering
apparatus; Water flushing installations; Water heaters;
Water heaters [apparatus].

- Amman الفكرية

أبو غزالة للملكية
 االردن11192  عمان921100 ب.ص
الصنف

177855

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 تركيبات،) تجهيزات حمام )هواء ساخن،تجهيزات حمام
 تجهيزات، بطانة حمام،)  تركيبات حمام )ساونات،حمام
 أحواض الحمام، حوض الحمام،أنابيب مياه الحمام
 حمامات،)  حمامات (سخانات لـ،للحمامات النصفية
 شعيرات، مراجل غير أجزاء آالت،](منتجع ) [أحواض
 نوافير، نوافير،)  تجهيزات (حمام،)كهربائية ( تدفئة
 أجهزة، مبادالت حرارية ليست أجزاء آالت،)(للزينة
 مخدات، مراجل تسخين، أجهزة تسخين كهربائية،تسخين
 عناصر،تسخين (لباد) كهربائية ليست ألغراض طبية
، تركيبات تسخين، شعيرات تسخين كهربائية،تسخين
،) تركيبات تسخين (مياه،)تركيبات تسخين (ماء ساخن
 نوافير، إضاءة كهربائية، لمبات إضاءة،صفائح تسخين
 حمامات، أحواض، دوشات، تركيبات حمام الساونا،زينة
،) أجهزة إزالة العسرة (الماء،)نصفية (أحواض حمام لـ
، غير أجزاء اآلالت، مراجل البخار،مجمعات البخار
، تركيبات توليد البخار،)جهاز بخار الوجه )الساونا
 حنفيات، وحدات معالجة برك السباحة بالكلور،معقمات
،) حنفيات (صنابر، صمامات) صنابر لألنابيب،(محابس
 أجهزة تنقية، تركيبات توزيع المياه،تركيبات أنابيب المياه
 سخانات مياه، سخانات مياه، تركيبات تدفق المياه،المياه
.))أجهزة

اعادة نشر لوجود خطأ في الصنف وشكل العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

20/09/2020

Applicant Name:

alaa mohammad Hassan al
jahmani
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

11

عالء محمد حسن الجهماني

:اسم طالب التسجيل

الرمثا/ اربد11196 -960983
الرمثا/ اربد11196 -960983

960983- 11196 irbid /al ramtha
Class

: تاريخ ايداع الطلب

االردن
مؤسسة فردية

960983- 11196 irbid /al ramtha

178085

20/09/2020

11

الصنف

178085

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Air conditioning apparatus, air cooling
اجهزة ازالة الروائح,اجهزة تبريد الهواء,اجهزة تكبيف الهواء
اوتوكال ف(طناجر ضغط,الكريهه من الجو
apparatus,air deodorizing apparatus,autoclaves
electric pressure cookers, barbecues, bath fittings,
دفايات, سخانات للحمامات,لوازم للحمام,رشوايات,)كهربانيه
بطانيات كهربائيه ليست لغايات,اجهزة تبريد للمشروبات,فراش
baths heaters for,bedwarmers, beverage cooling
apparatus, blankets electric not for medical
مواقد,مواقد,مكنات صنع الخبز,محمصات خبز,طبيه
مكنات كهربائيه عميقه,ثريات,اضواء السقف,غازيه
purposes,bread toasters,bread making machines,
burners,burners gas,ceiling lights,
مجففات,اجهزة ازالة الصقيع من المركبات,كهربائيه
مراوح لتكييف,اضواء سحريه للتزيين في الحفالت,الشعر
chandeliers,coffee machines electric, coffee
percolators electric,cookers,cooking apparatus and
مسخنات كهربائيه,مراوح كهربائيه لالستخدام الشخصي,الهواء
installations,cooking utensils electric,deep fryers
شوايات اجهزة,مواقد غاز,مواقد نار منزليه,لرضاعات االطفال
electric,defrosters for vehicles,driers hair,fairy
وسائد,اجهزة تسخين كهربائيه,مدافئ,مجففات الشعر,الطهو
lights for festive decorations,fans air
االت واجهزة,ثالجات,كمامات تدفئة كهربائيه ليست لغايات طبيه
افران،مواقد افران المطبخ,غاليات كهربائيه,لصنع التلج
conditioning,fans electric for personal use,feeding
bottles heartes electric for,fireplaces demostic,gas
ميكروويف(اجهزة طهو) شوايات
burners,grills cooking appliances, hair driers
dryers,hearths,heating apparatus electric,heating
cushions pads electric not for medical purposes,
ice machines and apparatus, kettles electric,kitchen
ranges ovens,microwave ovens cooking
apparatus,refrigerators, rotisseries,
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

23/06/2021

Applicant Name:

M.H Alshaya Co .WLL
: Kuwait
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

23/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة محمد حمود الشايع ذ
كويت
شركة اجنبية

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

Safat,13002,Kuwait

الكويت،13002،الصفاة

18055- 11195 amman

 عمان11195 -18055

عنوان التبليغ

178172

رقم العالمة التجارية

178172

Class

11

Goods/Services

11

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Coffee machines, electric; coffee percolators,
electric; coffee roasters; cool boxes, electric /
coolers, electric; cooling appliances and _
installations; cooling installations and machines;
hot air ovens; kitchen ranges [ovens]; microwave
ovens [cooking apparatus]; refrigerating apparatus
and machines; refrigerating appliances and _
installations; refrigerators; refrigerators, cooling
apparatus and freezers for medical storage
purposes.

أجهزة لإلنارة والتدففة وتوليد البخار والطهو والتبريد والتجفيف
 مكنات كهربائنية.والتهوية وإمداد المياه واألغراض الصحية
. محمصات بن. غاليات (أباريق) كهربائية للقهوة.لصنع القهوة
 أدوات ومنشآت. مبردات كهربائية.صناديق تبريد كهربائية؛
 مواقد. منشآت وآالت تبريدء أفران الهواء الساخن.تبريد
 أجهزة وآالت.] أفران ميكروويف [أجهزة طهو.[أفران] المطبخ
 ثالجات وأجهزة تبريد و: أجهزة ومنشآت تبريدء ثالجات.تبريد
مجمدات ألغراض التخزين الطبي

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

_______________________________________
 ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق:التنازل: التنازل
 ) بمعزل عنtechnical solutions ( المطلق باستعمال كلمة
العالمة
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تاريخ ايداع الطلب :

12/08/2021

اسم طالب التسجيل:

فيصل نادر فيصل المحتسب

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية
الزرقاء  -شارع حسين الوسط التجاري

178135

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مجففات شعر (مجففات )

Faisal Nadder Faisal Al
Muhtaseb
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

zarqa king hussein street

 13111 -1804الزرقاء  -شارع حسين
الوسط التجاري
الصنف

12/08/2021

Date of

1804- 13111 zarqa king hussein
street
11

11

Class

178135

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

)hair dryers (dryers
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Date of

اعالن الجريدة الرسمية

29/08/2021

ِAmezi Nishtman General
trading Ltd

Applicant Name:

29/08/2021

: تاريخ ايداع الطلب

ئاميزي نيشتمان للتجارة العامة

:اسم طالب التسجيل

عراق
شركة اجنبية

Nationality

: Iraq
Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Foreign Company

Applicant for
Correspondence

4692- 11821 amman

Trademark

المنطقة الصناعية- السليمانية- العراق

Industrial Area ,Sulaymaniya
Kurdistan ;Irair

178051

Class

 عمان11821 -4692 طه للملكية الفكرية
11

Goods/Services

Lighting, heating, steam generating equipment for
heat treatment of food products, refrigeration,
drying, ventilation, water distribution and sanitarytechnical equipment; air conditioners; air
deodorizing apparatus ; air dryers; air fryers; air
fryers; ir reheaters; air sterilizers / air sterilisers;
air valves for steam eating installations; airconditioning apparatus; air Onditioning
installations; Cooling equipments; refrigerators.

11

الصنف

178051

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

معدات اإلضاءة والتدفئة وتوليد البخار للمعالجة الحرارية
للمنتجات الغذائية والتبريد والتجفيف والتهوية وتوزيع المياه
والمعدات الصحية التقنية ؛ مكيفات الهواء؛ جهاز إزالة الروائح
من الهواء ؛ مجففات الهواء ؛ مقالي هوائية؛ أجهزة تسخين
 معقمات الهواء ؛ صمامات الهواء/ الهواء معقمات الهواء
لمنشآت التسخين بالبخار ؛ جهاز تكييف الهواء؛ منشآت تكييف
.الهواء؛ معدات التبريد؛ ثالجات
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

29/08/2021

اسم طالب التسجيل:

ئاميزي نيشتمان للتجارة العامة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

29/08/2021

ِAmezi Nishtman General
trading Ltd

عراق
شركة اجنبية

Applicant Name:
Nationality

العراق -السليمانية -المنطقة الصناعية

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

أجهزة لإلضاءة والتدفئة وتوليد البخار والطبخ والتبريد
والتجفيف والتهوية وإمدادات المياه واألغراض الصحية.

Foreign Company

: Iraq
Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

4692- 11821

Applicant for
Correspondence

Industrial Area ,Sulaymaniya
Kurdistan ;Irair

طه للملكية الفكرية  11821 -4692عمان
178052

Date of

11

11

Class

178052

Trademark

Goods/Services

Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

01/09/2021

اسم طالب التسجيل:

ايمن محمد طاهر راشد فيضي

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة
 11183 -830039عمان

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مجففات الشعر (مجففات ) لمبات تجعيد الشعر

Ayman moh'd taher Rashed
faydi
: Jordan
FOUNDATION

Applicant Name:

830039- 11183 amman

 11183 -830039عمان
178252

01/09/2021

Date of

830039- 11183 amman
الصنف

11

11

Class

178252

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

hair dryers (dryers ) , curling lamps
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تاريخ ايداع الطلب :

02/11/2021

اسم طالب التسجيل:

مصطفي احمد شعبان جلنبو

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية
عمان/ماركا الشمالية

Mustafa Ahmad Shaban
Jalanbo
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

amman/marka shamaliya

 11134 -15038عمان/ماركا الشمالية
178088

02/11/2021

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

أجهزة إعا دة تسخين الهواء ,أجهزة إعادة توليد الحرارة ,أجهزة التأين لمعالجة الهواء
أو الماء ,أجهزة التدفئة ,أجهزة التسخينء الكهربائية ,أجهزة تبريد المشروبات ,أجهزة
تجفيف ,أجهزة تكييف الهواء ,أجهزة تلقيم لألفران ,أجهزة تنقية الغاز (أجزاء من
منشآت الغاز) ,أجهزة طبخ متعددة الوظائف ,أجهزة طهي الطعام على البخار»
الكهربائية ,أجهزة فلترة المياه ,أجهزة وآالت التبريد ,أجهزة ومعدات الطهو ,أجهزة
ومنشآت تجفيف ,أجهزة ومنشآت التدفئة تحت األرضية ,أجهزة وتمديدات صحية,
أحواض غسل األيدي (أجزاء تجهيزات صحية),اسطح الشوي اجهزة طهو ,أغطية
المصابيح ,أضواء األسقف ,أفران شمسية ,أفران ميكروويف [أجهزة طهو ,أواني
الطبخ .الكهربائية ,اجهزة تدار بالهواء الساخن ,الشفاطات للمطابخ,الشوايات ,الحواجز
الحديدية لألفران ,الثالجات ,التجهيزات المشكلة؛ لآلفران ,افران محمولة [مواقد,
الصمامات الثنائية الباعتة للضوء,الطباخات,المواقد,انابيب للمداخن ,تجهيزات التدفئة,
تجهيزات الحمامات ( ) ledأجهزة إضاءة ,تجهيزات تنقية المياه ,حجرات تنظيف
[تمديدات صحية ,حنفيات للمواسير وخطوط األنابيب ,خزائن العرض المدفئة,
خزانات تمدد لمنشات التدفئة المركزية ,دفايات ,سخانات للحمامات ,شفاطات التهوية,
شعيرات التدفئة الكهربائية .,صمامات التحكم في مستوى الخزانات ,صنابير للمواسير
وخطوط األنابيب صنابير األنابيب,قداحات,قداحات غاز ,لوازم التنظيم والسالمة
ألجهزة الغاز ,لوازم التنظيم والسالمة لمواسير الغاز ,لوازم السالمة ألجهزة وأنابيب
الماء والغا ز ,لوازم السالمة ألجهزة وأنابيب الماء والغاز ,لوازم تنظيم ألجهزة
وأنابيب الماء والغاز ,لوازم [مساند] لألفران ,مجففات الهواء ,مجففات شعر ,مخمدات
[تدفئة ,مراجل غاز ,مراوح [أجزاء من تجهيزات تكييف الهواء ,مراوح [لتكييف
الهواء ,مساند للمواقد الغازية ,مصابيح الغاز ,مشعات حرارية للتدفئة المركزية,
مواقد ,مواقد [أجهزة تسخين ,مواقد النار للتدفئة» المنزلية ,مواقد [أفران] المطبخ,
مواقد كحولية

15038- 11134 amman/marka
shamaliya
11

11

Class

178088

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Sanitary apparatus and installations, Wash-hand basins [parts of
sanitary installations], Roasting apparatus, Lamp mantles, Ceiling
lights, Solar furnaces, Microwave ovens [cooking apparatus],
Cooking utensils, electric, | Extractor hoods for kitchens,
Barbecues, Furnace grates, Refrigerators, Fittings, shaped, for
furnaces, Light-emitting diodes [LED] lighting apparatus, Cooking
stoves, Hearths, Heating installations, Bath installations, Water
purification installations, Clean chambers [sanitary installations],
Heated display cabinets, Expansion tanks for central heating
installations, Heaters for baths, Ventilation hoods, Heating
filaments, electric, Level controlling valves in tanks, Taps [cocks,
spigots] [faucets (Am.)] for pipes, Lighters, Gas lighters,
Regulating and safety accessories for gas apparatus, Regulating and
safety accessories for gas pipes, Safety accessories for water or gas
apparatus and pipes, Safety accessories for water or gas apparatus
and pipes, Regulating accessories for water or gas apparatus and
pipes, Kiln furniture [supports], Air driers [dryers], Hair driers
[dryers], Dampers [heating], Gas boilers, Fans [parts of airconditioning installations], Brackets for gas burners, Gas lamps,
Burners, Stoves [heating apparatus], Fireplaces, domestic, Kitchen
ranges [ovens], Alcohol burners
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تاريخ ايداع الطلب :

02/11/2021

اسم طالب التسجيل:

مصطفي احمد شعبان جلنبو

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية
عمان/ماركا الشمالية

mustafa ahmad shaban
jalanbo
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

amman/marka shamaliya

 11134 -15038عمان/ماركا الشمالية
178087

02/11/2021

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

أجهزة إعادة تسخين الهواء ,أجهزة إعادة توليد الحرارة ,أجهزة التأين
لمعالجة الهواء أو الماء ,أجهزة التدفئة ,أجهزة التسخين الكهربائية ,أجهزة
تبريد المشروبات ,أجه زة تجفيف ,أجهزة تكييف الهواء ,أجهزة تلقيم لألفران,
أجهزة تنقية الغاز (أجزاء من منشآت الغاز) ,أجهزة طبخ متعددة الوظائف,
أجهزة طهي الطعام على البخار الكهربائية ,أجهزة فلترة المياه ,أجهزة وآالت
التبريد ,أجهزة ومعدات الطهو ,أجهزة ومنشآت تجفيف ,أجهزة ومنشآت
التدفئة تحت األرضية ,أجهزة وتمديدات صحية ,أحواض غسل األيدي
(أجزاء تجهيزات صحية) ,اسطح الشوي اجهزة طهو ,أغطية المصابيح,
أضواء األسقف ,أفران شمسية ,أفران ميكروويف [اجهزة طهو ,أواني
الطبخ؛ الكهربائية ,اجهزة تدار بالهواء الساخن ,الشفاطات للمطابخ,الشوايات,
الحواجز الحديدية لألفران ,الثالجات ,التجهيزات المشكلة :لألفران .افران
محمولة [مواقد ,الصمامات الثنائية الباعثة للضوء ,الطباخات,المواقد,انابيب
للمداخن ,تجهيزات التدفئة ,تجهيزات الحمامات ( )ledأجهزة إضاءة,
تجهيزات تنقية المياه ,حجرات تنظيف [إتمديدات صحية ,حنفيات للمواسير
وخطوط األنابيب ,خزائن العرض المدفئة ,خزانات تمدد لمنشآت التدفئة
المركزية ,دفايات ,سخانات للحمامات ,شفاطات التهو ية ,شعيرات التدفئة
الكهربائية .,صمامات التحكم في مستوى الخزانات ,صنابير للمواسير
وخطوط األنابيب صنابير األنابيب,قداحات,قداحات غاز ,لوازم التنظيم
والسالمة ألجهزة الغاز ,لو ازم التنظيم و السالمة لمو أسير الغاز ,لو ازم
السالمة ألجهزة و أنابيب الماء و الغاز ,لو ازم السالمة ألجهزة و أنابيب
الماء و الغاز ,لو اأزم تنظيم ألجهزة وأنابيب الماء والغاز ,لوازم [مساند]
لآلفران ,مجففات الهواء ,مجففات شعر ,مخمدات [تدفئة ,مراجل غاز,
مراوح [أجزاء من تجهيزات تكييف الهواء ,مراوح [لتكييف الهواء ,مساند
للمواقد الغازية ,مصابيح الغاز ,مشعات حرارية للتدفئة المركزية ,مواقد,
مواقد [أجهزة تسخين ,مواقد النار للتدفئة المنزلية ,مواقد [أفران] المطبخ,
مواقد كحولية

15038- 11134 amman/marka
shamaliya
11

11

Class

178087

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Sanitary apparatus and installations, Wash-hand basins [parts
of sanitary installations], Roasting apparatus, Lamp mantles,
Ceiling lights, | Solar furnaces, Microwave ovens [cooking
apparatus], Cooking utensils, electric, | Extractor hoods for
kitchens, Barbecues, Furnace grates, Refrigerators, Fittings,
shaped, for furnaces, Light-emitting diodes [LED] lighting
apparatus, Cooking stoves, Hearths, Heating installations,
Bath installations, Water purification installations, Clean
chambers [sanitary installations], Heated display cabinets,
Expansion tanks for central heating installations, Heaters for
baths, Ventilation hoods, Heating filaments, electric, Level
controlling valves in tanks, Taps [cocks, spigots] [faucets
(Am.)] for pipes, Lighters, Gas lighters, Regulating and
safety accessories for gas apparatus, Regulating and safety
accessories for gas pipes, Safety accessories for water or gas
apparatus and pipes, Safety accessories for water or gas
apparatus and pipes, Regulating accessories for water or gas
apparatus and pipes, Kiln furniture [supports], Air driers
[dryers], Hair driers [dryers], Dampers [heating], Gas
boilers, Fans [parts of air-conditioning installations],
Brackets for gas burners, Gas lamps, Burners, Stoves
[heating apparatus], Fireplaces, domestic, Kitchen ranges
[ovens], Alcohol burners

132

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

31/05/2022

Applicant Name:

emad eddin alshawawreh &
his partner company
: Jordan
General Partnership Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

31/05/2022

: تاريخ ايداع الطلب

شركة عماد الدين الشواورة و شريكه

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
 عمان11121 - 921532

921532 - 11121 amman

 عمان11121 - 921532

921532 - 11121 amman
178143

Class

11

Goods/Services

air cooling apparatus , fans air-conditioning , kilns
,furnaces, other than for laboratory use , cookers ,
cooking apparatus and installations , kitchen
ranges ovens , heating apparatus , fireplaces,
domestic , rotisseries , coffee machines, electric ,
microwave ovens cooking apparatus , deep fryers,
electric , extractor hoods for kitchens

11

الصنف

178143

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 األفران عدا,  أفران, )  مراوح (التكييف, أجهزة تكييف هواء
 أجهزة و,  الطباخات, عن المخصص لالستخرانات المخبرية
 مواقد النار,  أجهزة التدفئة, مواقد أفران المطبخ, معدات الطهو
 أفران,  مكائن القهوة الكهربائية,  شوايات, للتدفئة المنزلية
,  المقالي العميقة الكهربائية, المايكرويف أجهزة الطهو
الشفاطات للمطابخ
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

09/03/2021

اسم طالب التسجيل:

ميتسوبيشي جيدوشا كوجيو كابوشيكي كايشا

جنسية الطالب :

يابان
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

09/03/2021

Date of
Applicant Name:

MITSUBISHI JIDOSHA
KOGYO KABUSHIKI
KAISHA
: Japan

Foreign Company

1-21, Shibaura 3-chome,
 ،21-1شيباورا -3تشوم ،ميناتو-كو،
Minato-ku, Tokyo 108-8410,
طوكيو  ،8410-108اليابان
Japan
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
178395
12
12
178395

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

XPANDER CROSS
من اجل البضائع/الخدمات التالية
السيارات؛ بيوت متنقلة على هيئة مركبات كبيرة؛ سيارات للركاب؛ السيارات الرياضية؛
المركبات لالستعماالت الرياضية؛ المقطورات؛ الشاحنات المقفلة؛ األكياس الهوائية؛ األجهزة
المقاوم للهواء للمركبات البرية؛ مضخات هواء؛ األجهزة الحاجبة ألشعة الشمس للمركبات؛
جنازير من ع االنزالق؛ أجهزة اإلنذار ضد السرقة للمركبات؛ أجهزة منع السرقة للسيارات؛
هياكل السيارات؛ األدوات الواقية لمصدات السيارات؛ سالسل للسيارات؛ الهياكل للسيارات؛
شباك للسيارات؛ أغطية محركات السيارات؛ اطارات السيارات؛ محاور للمركبات؛ مرابط
لمحاور العجالت؛ أدوات ح مل الدراجات للسيارات؛ أجسام المركبات؛ بطانات مكابح المركبات؛
بطانات مكابح السيارات؛ قطع مكابح المركبات؛ لقم مكابح المركبات؛ مكابح المركبات؛ مصدات
السيارات؛ أغطية فتحات خزانات الوقود للمركبات؛ والعات السيجار للسيارات؛ قوابض
التعشيق للمركبات البرية؛ صندوق لو حة المفاتيح للسيارات؛ اغطية عجالت التوجيه للمركبات؛
أبواب للمركبات؛ سالسل الدفع للمركبات البرية؛ محركات القيادة للمركبات البرية؛ المحركات
الكهربائية للمركبات البرية؛ محركات المركبات البرية؛ علب التروس للمركبات البرية؛ مقابض
ذراع المسننات للسيارات؛ التروس ل لمركبات البرية؛ أدوات الحماية لقضبان السيارات؛ مساند
الرأس لمقاعد المركبات؛ مساحات المصابيح األمامية؛ أغطية لمحركات المركبات؛ أغطية
محركات المركبات؛ األغطية المخصصة ألغطية محركات المركبات؛ األبواق للمركبات؛
أغطية لمحاور العجالت؛ محاور عجالت المركبات؛ لوحات أدوات السيارات؛ الساللم بكونها
قطع هيكلية للسيارات؛ إطارات لوحات الترخيص؛ سالل األمتعة للسيارات؛ حامالت األمتعة
للمركبات؛ شباك األمتعة للمركبات؛ المحركات للمركبات البرية؛ واقيات الوحل؛ الدواسات
للسيارات وأغطية الدواسات؛ سالسل نقل الطاقة للمركبات البرية؛ أغطية المطر بكونها مكونات
هيكلية للسيارات؛ مرايا الرؤية الخلفية؛ مرايا الرؤية الجانبية؛ مسننات تخفيض السرعة
للمركبات البرية؛ أجهزة إنذار رجوع المركبات إلى الخلف؛ حماالت السقف؛ أحزمة األمان
لمقاعد السيارات؛ مقاعد األمان لألطفال للمركبات؛ أغطية المقاعد المالئ مة للمركبات؛ مقاعد
المركبات؛ أحزمة األمان للتثبيت لمقاعد المركبات؛ ممتصات الصدمات للسيارات؛ نوابض
امتصاص الصدمات للمركبات؛ القضبان الجانبية للسيارات؛ رفوف ألواح التزلج على الثلوج/
الزالجات للسيارات؛ أغطية إطارات الغيار؛ أغطية عجالت الغيار؛ األجنحة الخلفية للمركبات؛
عجالت التوجيه للمركبات؛ أغطية الوقاية من أشعة الشمس للسيارات؛ الستائر المخصصة
للسيارات؛ عاكسات الرياح لفتحات السقف؛ ممتصات صدمات ألنظمة تعليق المركبات؛ أغطية
اإلطارات المخصصة للسيارات؛ محوالت عزم الدوران للمركبات البرية؛ قضبان التوائية
للمركبات؛ محركات السحب للمركبات البرية؛ وصالت ربط المقطورات للمركبات؛ أعمدة نقل
الحركة للمركبات البرية؛ معدات نقل الحركة في المركبات؛ أنظمة نقل الحركة للمركبات البرية؛
واقيات الصدمات للمركبات؛ هياكل المركبات؛ أغطية المركبات المشكلة؛ خزانات الوقود
للمركبات؛ مقاعد للم ركبات؛ نوابض التعليق للمركبات؛ عجالت المركبات؛ الزجاج األمامي
للسيارات؛ األغطية إلطارات المعدنية للعجالت؛ أغلفة العجالت؛ نوافذ للمركبات؛ مساحات
الزجاج األمامي للمركبات؛ ريشة مساحات الزجاج األمامي؛ مساحات الزجاج األمامي للمركبات
؛ الزجاج األمامي للسيارات؛ ا لسيارات الهجينة والسيارات الهجينة القابلة للشحن؛ السيارات
الكهربائية؛ سيارات كهربائية موصولة بالكهرباء؛ بطاريات تخزين سيارات النقل؛ السيارات
بدون سائق

Goods/Services
;Automobiles; caravans; passenger cars; sports cars; sports utility vehicles
trailers; vans; air bags; air resistant device for land vehicles; air pumps; anti;dazzle devices for vehicles; anti-skid chains; anti-theft alarms for vehicles
anti-theft devices for vehicles; automobile bodies; automobile bumper
guard; automobile chains; automobile chassis; automobile grills; automobile
hoods; automobile tires; axles for vehicles; bands for wheel hubs; bike
;carriers for automobiles; bodies for vehicles; brake linings for vehicles
brake pads for automobiles; brake segments for vehicles; brake shoes for
vehicles; brakes for vehicles; bumpers for automobiles; caps for vehicle
;petrol gas tanks; cigar lighters for automobiles; clutches for land vehicles
console box for automobiles; covers for vehicle steering wheels; doors for
;vehicles; driving chains for land vehicles; driving motors for land vehicles
electric motors for land vehicles; engines for land vehicles; gear boxes for
;land vehicles; gear lever knob for automobiles; gearing for land vehicles
;grille guard for automobile; head-rests for vehicle seats; headlight wipers
hoods for vehicle engines; hoods for vehicles; fitted covers for vehicle
hoods; horns for vehicles; hub caps; hubs for vehicle wheels; instrument
;panel for automobiles; step ladders being structural parts of automobiles
license plate frame; luggage basket for automobiles; luggage carriers for
;vehicles; luggage nets for vehicles; motors for land vehicles; mudguards
pedals for automobiles, pedal cover; power transmission chains for land
vehicles; rain visors being structural components of automobiles; rearview
mirrors; side-view mirrors; reduction gears for land vehicles; reversing
alarms for vehicles; roof rack; safety belts for vehicle seats; safety seats for
;children, for vehicles; fitted seat covers for vehicles; seats for vehicle
security harness for vehicle seats; shock absorbers for automobiles; shock
absorbing springs for vehicles; side-step bars for automobile; snowboard/ski
racks for automobiles; spare tire covers; spare wheel covers; spoilers for
vehicles; steering wheels for vehicles; sun roofs for automobiles; sun-blinds
adapted for automobiles; sunroof wind deflector; suspension shock
absorbers for vehicles; fitted tire cover for automobiles; torque converters
for land vehicles; torsion bars for vehicles; traction engines for land
;vehicles; trailer hitches for vehicles; transmission shafts for land vehicles
transmissions for automobiles; transmissions, for land vehicles; vehicle
;bumpers; vehicle chassis; shaped vehicle covers; vehicle petrol gas tanks
vehicle seats; vehicle suspension springs; vehicle wheels; vehicle
;windscreens; caps for wheel rims; wheel cover; windows for vehicles
;windscreen wipers; windshield wiper blade; vehicle windshield wipers
automobile windshields; hybrid cars, plug-in hybrid cars; electric cars; plugin electric cars; storage battery convey car; driverless cars
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

16/12/2020

Applicant Name:

Wrap Technologies, Inc.
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

4620 Arville Street, Ste E, Las
Vegas, NV 89103 (USA)

16/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

. انك،راب تكنولوجيز
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 الس، ستي اي، ارفيل ستريت4620
 (الواليات المتحدة89103  نيفادا،فيغاس
)األمريكية
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
921100  ب. ص، شارع مكة،104 رقم
 االردن11192 عمان

Abu-Ghazaleh Intellectual
Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
Class
178214
13
13

الصنف

178214

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

BOLAWRAP
Goods/Services

Weapons that launch electrically inert entangling
projectiles; cartridges for use with the
aforementioned weapons; holsters for carrying the
aforementioned weapons; electrically inert
entangling projectiles for use with the
aforementioned weapons.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 خراطيش،األسلحة التي تطلق مقذوفات متشابكة خاملة كهربائيا
 الحافظات لحمل األسلحة،لالستخدام مع األسلحة المذكورة
 مقذوفات متشابكة خاملة كهربائيا لالستخدام مع،المذكورة
.األسلحة المذكورة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

16/12/2020

Applicant Name:

Wrap Technologies, Inc.
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

4620 Arville Street, Ste E, Las
Vegas, NV 89103 (USA)

16/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

. انك،راب تكنولوجيز
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 الس، ستي اي، ارفيل ستريت4620
 (الواليات المتحدة89103  نيفادا،فيغاس
)األمريكية
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
921100  ب. ص، شارع مكة،104 رقم
 االردن11192 عمان

Abu-Ghazaleh Intellectual
Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
Class
178212
13
13

الصنف

178212

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

WRAP
Goods/Services

Weapons that launch electrically inert entangling
projectiles; cartridges for use with the
aforementioned weapons; holsters for carrying the
aforementioned weapons; electrically inert
entangling projectiles for use with the
aforementioned weapons.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 خراطيش،األسلحة التي تطلق مقذوفات متشابكة خاملة كهربائيا
 الحافظات لحمل األسلحة،لالستخدام مع األسلحة المذكورة
 مقذوفات متشابكة خاملة كهربائيا لالستخدام مع،المذكورة
.األسلحة المذكورة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

08/03/2021

اسم طالب التسجيل:

شونغكينغ اميتي ماشينيري كو ،.ليمتد.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

08/03/2021

CHONGQING AMITY
MACHINERY CO., LTD.

الصين
شركة اجنبية
نو 200 .زهونغشان  2رود ،يوزهونغ
ديستريكت شونغكينغ  ،400014الصين

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Applicant Name:
Nationality

2

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
NO. 200 ZHONGSHAN

ROAD, YUZHONG
DISTRICT CHONGQING
400014, 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
178210
14
14
178210

معادن نفيسة غير مشغولة أو نصف مشغولة ،صناديق
المجوهرات ،العقيق ،أساورالمجوهرات ،حلي صغيرة
للمجوهرات ،دبابيس مجوهرات للزينة ،قالئد المجوهرات،
المجوهرات ،الحلي من المعادن النفيسة على شكل مجوهرات،
دبابيس مجوهرات الزينة من المعادن النفيسة ،أشغال فنية من
معادن نفيسة ،أدوات قياس الوقت الدقيقة ،آللئ [مجوهرات]،
أحجار كريمة ،خواتم [مجوهرات] ،حلي للقبعات من المعادن
النفيسة ،أقراط ،مرابط (مشابك) أكمام ،دبابيس كمجوهرات،
سالسل المفاتيح المكونة من حلقات مقسمة (فواصل) مع حليات
أو حلي زخرفية ،اليشم/حجر أخضر كريم (أحجار كريمة)
[مجوهرات] ،التماثيل المصنوعة من اليشم/حجر أخضر كريم
(أحجار كريمة) ،أشغال فنية من الفضة ،حلي المجوهرات،
أشغال فنية مصوغة (مجتزعة).

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;unwrought or semi-wrought precious metals
;jewellery boxes; agates; jewellery bracelets
;charms for jewellery; jewellery brooches
jewellery necklaces ; jewellery; ornaments of
;precious metal in the nature of jewellery
;ornamental jewellery pins of precious metal
works of art of precious metal; chronometric
;instruments; pearls [jewellery]; precious stones
;rings [jewellery]; hat ornaments of precious metal
earrings; cuff links; pins being jewellery; key
chains comprised of split rings with decorative
fobs or trinkets; jade [jewellery]; sculptures made
of jade; works of art of silver; ornaments
jewellery; works of art of Cloisonne.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

07/04/2021

اسم طالب التسجيل:

مينيسو (هنغكين)إنتربرايز مانيجمنت كو،.
إل تي دي
الصين
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

07/04/2021

MINISO (Hengqin) Enterprise
Management Co., Ltd.

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Applicant Name:
Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Room 205, Second

Floor
روم  ، 205سكند فلور أوفيس ،نانشانزوي
Office, Nanshanzui Road No.
رود رقم  ، 156هنغكين ديستريكت،
156, Hengqin District, Zhuhai
زوهاي سيتي ،غوانغدونغ بروفينس ،الصين
City, Guangdong Province,
China.
Baianat Intellectual Property
بيانات للملكية الفكرية ص.ب- 910580
P.O.Box910580- 11191 Building
11191بناية رقم  ،8حي الصالحين ،
No. 8 , Salheen Destruct
شارع محمد هليل عمان
Amman - Jordan
Class
الصنف
178279
14
14
178279

إكسسوارات صغيرة (مجوهرات)؛ حلقات المفاتيح؛ خواتم
(حلي)؛ أساور من البالستيك؛ ميداليات؛ حلي لحلقات المفاتيح؛
ساعات يد؛ ساعات حائط؛ مجوهرات مقلدة؛ صناديق
للمجوهرات؛
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCN :
رقم االدعاء 50993957 :
تاريخ االدعاء 04-11-2020 :

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Small accessories (jewelry); key rings
rings(trinkets); plastic bracelet; medals; charms for
key rings; wristwatches; clocks; simulated
jewellery; jewellery boxes
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CN
Claim No : 50993957
Claim Date : 2020-11-04
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تاريخ ايداع الطلب :

18/05/2021

اسم طالب التسجيل:

دايملِر إيه جي
المانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

مرسيدسشتراسِه  70372, 120شتوتغارت
ألمانيا
الفكرية ص.ب- 910580

بيانات للملكية
11191بناية رقم  ،8حي الصالحين ،
شارع محمد هليل عمان
178328

الصنف

18/05/2021

Date of

Daimler AG
: Germany
Foreign Company

Applicant Name:

Mercedesstrasse 120 ,70372
Stuttgart Germany
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178328
14
14

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

MERCEDES-EQ
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المعادن النفيسة وسبائكها؛ المجوهرات؛ األحجار الكريمة؛
ساعات حائط؛ ساعات حائط وساعات جيب ويد كهربائية؛
عقيق؛ مثبتات [لصناعة ساعات الحائط وساعات الجيب واليد]؛
أجزاء أسطوانية [لصناعة ساعات الحائط والجيب]؛ علب
لصناعة ساعات الحائط وساعات الجيب واليد؛ علب لساعات
الجيب واليد [علب عرض]؛ سالسل لساعات الجيب واليد؛ علب
للساعات؛ ساعات يد؛ آليات الساعات؛ قطع نقدية؛ مسكوكات
نحاسية؛ أقراص للساعات [لصناعة ساعات الحائط وساعات
الجيب واليد]؛ حلي من الكهرمان األسود؛ كهرمان أسود غير
مشغول أو نصف مشغول؛ علب للمجوهرات؛ حلقات للمفاتيح
[حلقات مجزأة مع حلي أو سالسل تزيينية]؛ ميداليات؛ آليات
تحريك لساعات الحائط وساعات اليد؛ زبرجد زيتوني [أحجار
كريمة]؛ آللئ من الكهرمان المضغوط؛ بندول [لصناعة ساعات
الحائط وساعات الجيب واليد]؛ أحجار شبه كريمة؛ بلخش
(سبينل) [أحجار كريمة]؛ نوابض لساعات الجيب واليد؛ أحزمة
لساعات الجيب واليد؛ اطارات لساعات الجيب واليد [أجزاء من
ساعات الجيب واليد]؛ أغطية زجاجية لساعات الجيب واليد؛
أساور [مجوهرات].
_____________________________________
__االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء 018339871 :
تاريخ االدعاء 18-11-2020 :

Goods/Services

;Precious metals and their alloys; Jewellery
Precious stones; Clocks; Clocks and watches,
electric; Agates; Anchors [clock- and
;]watchmaking]; Barrels [clock- and watchmaking
Cases for clock- and watchmaking; Cases for
watches [presentation]; Watch chains; Clock
cases; Clock hands; Clockworks; Coins; Copper
;]tokens; Dials [clock- and watchmaking
;Ornaments of jet; Jet, unwrought or semi-wrought
Jewel cases; Key rings [split rings with trinket or
decorative fob]; Medals; Movements for clocks
and watches; Olivine [gems]; Pearls made of
ambroid [pressed amber]; Pendulums [clock- and
watchmaking]; Semi-precious stones; Spinel
;[precious stones]; Watch springs; Watch bands
;Watch cases [parts of watches]; Watch glasses
]Bracelets [jewellery
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018339871
Claim Date : 2020-11-18
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Date of
Applicant Name:
Nationality

BEBPOP S.R.L.
: Italy

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

20/06/2021

Foreign Company

Class

14

: تاريخ ايداع الطلب

.ال.ار.بيبوب اس
ايطاليا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

20145 1 ، دومينيكو جيرازي.فيا اف
ميالنو (ميالنو) إيطاليا

VIA F. DOMENICO
GUERRAZZI, 1 20145
MILANO (MI) ITALIA
921100- 11192
178186

20/06/2021

- 921100

14

Goods/Services

Amulets [jewellery]; rings [jewellery]; split rings of
precious metal for keys; hat jewellery; bracelets
[jewellery]; bracelets made of embroidered textile
[jewellery]; watch bands; cabochons; chains
[jewellery]; clasps for jewellery; jewellery charms;
charms for key rings; necklaces [jewellery];
crucifixes as jewellery; crucifixes of precious metal,
other than jewellery; chronographs [watches];
chronometers; diamonds; tie clips; threads of
precious metal [jewellery]; gold thread [jewellery];
jewellery findings; cuff links; jewellery; ivory
jewellery; cloisonné jewellery; jewellery of yellow
amber; medals; lockets [jewellery]; works of art of
precious metal; earrings; wristwatches; pearls
[jewellery]; semi precious stones; precious stones;
key rings [split rings with trinket or decorative fob];
jewellery rolls; rosaries; presentation boxes for
jewellery; boxes of precious metal; jewellery boxes;
presentation boxes for watches; tie pins; pins
[jewellery]; ornamental pins; brooches [jewellery];
chronometric instruments; alarm clocks; jewelry
plated with precious metals; timepieces; jewelry
cases [caskets], not of precious metal; cases for
clocks and watches; watch pouches; bangles; ankle
bracelets; jewelry chains; crosses [jewelry]; wedding
rings; precious and semi precious gems; jewelry,
precious and semi precious stones; coins; pendants
[jewelry]; jewelry boxes, not of metal; decorative
boxes of precious metal.

الصنف

ابو غزالة للملكية الفكرية
عمان11192
178186

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 حلقات مقسمة من،] خواتم [مجوهرات،]تمائم [مجوهرات
 أساور، مجوهرات القبعات،المعدن الثمين للمفاتيح
،] أساور من نسيج مطرز [مجوهرات،][مجوهرات
 سالسل،) كابوشون (جوهرة مصقولة،عصابات الساعات
، مفاتن المجوهرات، المشابك للمجوهرات،][مجوهرات
 صلبان،] قالدات [مجوهرات،مفاتن لحلقات المفاتيح
، صلبان من معادن ثمينة غير المجوهرات،كمجوهرات
، الماس، اجهزة التوقيت الدقيقة،]ادوات قياس الوقت [ساعات
،] خيوط من معادن ثمينة [مجوهرات،مشابك ربطات العنق
، مشابك ووصالت المجوهرات،]خيط ذهب [مجوهرات
 مجوهرات، مجوهرات من العاج، مجوهرات،أزرار األكمام
، ميداليات، مجوهرات من العنبر األصفر،مصوغة بالمينا
، أعمال فنية من المعادن الثمينة،]المناجد [المجوهرات
 أحجار شبه،] آللئ [مجوهرات، ساعات المعصم،األقراط
 حلقات المفاتيح [حلقات مقسمة مع، أحجار كريمة،كريمة
 صناديق، مسابح، لفات المجوهرات،]حلي أو حلية زخرفية
 صناديق، صناديق من المعادن الثمينة،عرض للمجوهرات
 دبابيس ربطات، صناديق عرض للساعات،المجوهرات
 دبابيس، دبابيس الزينة،] دبابيس [مجوهرات،العنق
 مجوهرات، ساعات التنبيه، أدوات قياس الوقت،][مجوهرات
 علب مجوهرات، قطع الساعات،مطلية بالمعادن الثمينة
 حقائب لساعات الحائط،[الصناديق] غير من معادن ثمينة
 أساور، أساور، أكياس الساعات الصغيرة،والساعات
 خواتم،] الصلبان [المجوهرات، سالسل المجوهرات،الكاحل
 المجوهرات، األحجار الكريمة وشبه الكريمة،الزفاف
 المعلقات، عمالت معدنية،واألحجار الكريمة وشبه الكريمة
 صناديق زينة، صناديق مجوهرات غير معدنية،][مجوهرات
.من المعادن الثمينة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

15/11/2021

اسم طالب التسجيل:

عامر احمد صبح ابو هالله كريشان

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية
معان  -ش ابن سينا وسط البلد

178048

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خيوط من معادن نفيسة (مجوهرات) قالئد (مجوهرات)
ميداليات كبيرة (مجوهرات) مجوهرات ؛ مجوهرات مقلدة
مشابك مجوهرات علب مجوهرات ؛ مجوهرات مجتزعة علب .
ألهداء المجوهرات خرز لصنع المجوهرات ؛ لفات لحفظ
المجوهرات  ٠لوازم لصنع المجوهرات لصق المجوهرات

Amer Ahmed Subh Abu Hilal
Krishan
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

ma'an ibn sina str downtown

 11184 - 841080عمان  -الشميساني
الصنف

15/11/2021

Date of

841080- 11184 amman
14

14

Class

178048

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Strands of precious metals (jewelry), necklaces
(jewelry), medals (ewelry), jewelry, imitation
jewelry, jewelry clasps, jewelry boxes, truncated
jewelry, jewelry gift boxes, beads for jewelry
making, jewelry wrapping, jewelry making
supplies, adhesive jewelry.
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تاريخ ايداع الطلب :

29/11/2021

اسم طالب التسجيل:

كوماتسو ليمتد
يابان
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Komatsu Ltd.
: Japan

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

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

ساعات يد؛ ساعات مكتب؛ ساعات حائط؛ ساعات كبيرة
وساعات؛ سالسل ومحافظ وحلقات للمفاتيح؛ علب معدة لحفظ
الحلي وأصناف من المجوهرات الشخصية؛ حلقات للمفاتيح مع
فتاحات قوارير حلي صغير لسالسل وحلقات المفاتيح؛ بروشات
(مجوهرات)؛ زمامات ألكمام القمصان؛ دبابيس (مجوهرات)؛
دبابيس ربطات العنق؛ سيور الساعات؛ حلي شخصية؛
مجوهرات ومجوهرات مقلدة؛ كؤوس تمنح كجوائز مصنعة من
معادن نفيسة؛ دروع تذكارية؛ شارات من معادن نفيسة.

14

Nationality

Foreign Company

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

 841310- 11184 ammanbakeen street

Applicant for
Correspondence

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

 11184 - 841310عمان  -ش بكين
178373

29/11/2021

Date of

14

Class

178373

Trademark

Goods/Services

Wrist watches; table clocks; wall clocks; clocks
and watches; key chains, key holders and key
rings; cases adapted to contain personal ornaments
and items of jewelry; key rings with bottle
;openers; charms for key chains and key rings
;]brooches [jewellery]; cuff links; pins [jewellery
;tie pins; watchbands; personal ornaments
jewellery and imitation jewellery; prize cups of
precious metals; commemorative shields; badges
of precious metal.
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تاريخ ايداع الطلب :

23/03/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة النجالء للمجوهرات
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

العبدلي  32 -سليمان النابلسي

178190

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المجوهرات المشكلة .مشابك ووصالت المجوهرات .الذهب.
غير المشغول او المشكل .المجوهرات .القالئند (مجوهرات).
خيوط الذهب (مجوهرات) .دبابيس الزينة .حلي الزينة الصغيرة
للمجوهرات .الخواتم (مجوهرات) :األقراط .سالسل
(مجوهرات).؛ الدبابيس (مجوهرات) األلماس

Al Najlaa Jewellery Company
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

abdali - 32 suliman nabulsi

 11194 -240975العبدلي  32 -سليمان
النابلسي
الصنف

23/03/2022

Date of

240975- 11194 abdali - 32
suliman nabulsi
14

14

Class

178190

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

cloisonn jewellery, jewelry findings, gold,
unwrought or beaten, jewellery, necklaces
jewellery , gold thread jewellery , ornamental pins,
charms for jewelry, rings jewellery , earrings,
chains jewellery , pins jewelry, diamonds
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

09/08/2020

Applicant Name:

Rami Mahmoud Hussen
Bataineh
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

:اسم طالب التسجيل

ش/الشارع عمان/ المدينة11623 -44ب.ص
عمر بن الخطاب

amman/omar bin al khattab str
16

رامي محمود حسين بطاينة

ش عمر بن الخطاب/الشارع عمان/المدينة

P.O.Box44- 11623 city/street
Class

: تاريخ ايداع الطلب

االردن
مؤسسة فردية

city/street amman/omar bin al
khattab str

178137

09/08/2020

16

الصنف

178137

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

plastic bags, plastic bags for packaging,disposable
tablecloths pakstics

مفارش مائدة, اكياس بالستيك للتعبئة والتغليف,اكياس بالستيكية
من البالستيك

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

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

09/08/2020

اسم طالب التسجيل:

رامي محمود حسين بطاينة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية
المدينة/الشارع عمان/ش عمر بن الخطاب

178138

من اجل البضائع/الخدمات التالية

اكياس بالستيكية ,اكياس بالستيك للتعبئة والتغليف,مفارش مائدة
من البالستيك

rami Mahmoud hussen
bataineh
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

city/street amman/omar bin al
khattab str

ص.ب 11623 -44المدينة/الشارع عمان/ش
عمر بن الخطاب
الصنف

09/08/2020

Date of

16

P.O.Box44- 11623 city/street

amman/omar bin al khattab str
16

Class

178138

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

plastic bags, plastic bags for packaging,disposable
tablecloths pakstics

145

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

09/08/2020

Applicant Name:

rami Mahmoud hussen
bataineh
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

amman/omar bin al khattab str
178139

Class

16

Goods/Services

: تاريخ ايداع الطلب

رامي محمود حسين بطاينة

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
ش عمر بن الخطاب/الشارع عمان/المدينة

city/street amman/omar bin al
khattab str
P.O.Box44- 11623 city/street

09/08/2020

ش/الشارع عمان/ المدينة11623 -44ب.ص
عمر بن الخطاب
16

الصنف

178139

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

plastic bags, plastic bags for packaging,disposable
tablecloths pakstics

مفارش مائدة, اكياس بالستيك للتعبئة والتغليف,اكياس بالستيكية
من البالستيك

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

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

تاريخ ايداع الطلب :

07/04/2021

اسم طالب التسجيل:

مينيسو (هنغكين)إنتربرايز مانيجمنت كو،.
إل تي دي
الصين
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

07/04/2021

MINISO (Hengqin) Enterprise
Management Co., Ltd.

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Applicant Name:
Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Room 205, Second

Floor
روم  ، 205سكند فلور أوفيس ،نانشانزوي
Office, Nanshanzui Road No.
رود رقم  ، 156هنغكين ديستريكت،
156, Hengqin District, Zhuhai
زوهاي سيتي ،غوانغدونغ بروفينس ،الصين
City, Guangdong Province,
China.
Baianat Intellectual Property
بيانات للملكية الفكرية ص.ب- 910580
P.O.Box910580- 11191 Building
11191بناية رقم  ،8حي الصالحين ،
No. 8 , Salheen Destruct
شارع محمد هليل عمان
Amman - Jordan
Class
الصنف
178269
16
16
178269

طبعات [أختام]؛ حامالت للصور؛ ملصقات؛ بطاقات*؛
مطبوعات؛ مؤشرات للكتب؛ كتب للرسوم الهزلية؛ مطبوعات
فنية؛ أكياس ورقية؛ قرطاسية.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCN :
رقم االدعاء 50976552 :
تاريخ االدعاء 04-11-2020 :

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

stamps [seals]; photo stands; decal; cards*; printed
;matter; bookmarkers; comic books; art prints
paper bags; stationery
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CN
Claim No : 50976552
Claim Date : 2020-11-04
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

15/04/2021

اسم طالب التسجيل:

ستادتلير مارس جي ام بي اتش آند كو .كيه
جي
المانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

موسايكيرستر 90427 ،3 .نيورنبيرغ،
جمهورية ألمانيا االتحادية
الفكرية ص.ب- 910580

بيانات للملكية
11191بناية رقم  ،8حي الصالحين ،
شارع محمد هليل عمان
178286

الصنف

15/04/2021

Date of

& STAEDTLER Mars GmbH
Co. KG
: Germany
Foreign Company

Applicant Name:

Moosaeckerstr. 3 , 90427
Nuernberg , Federal Republic
of Germany
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178286
16
16

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

TRIPLUS
من اجل البضائع/الخدمات التالية

قرطاسية ،أقالم رصاص ،أقالم تلوين ،أقالم رصاص أوتوماتية
(غير إلكترونية) ،أقالم حبر مصنوعة من األلياف؛ أقالم تحديد،
أقالم حبر سائل ،أقالم هالمية ،أقالم حبر برؤوس كروية ،أقالم
حبر ملونة؛ مواد بالستيكية لتغليف القرطاسية؛ أوعية بالستيكية
للقرطاسية؛ أكمام ( ُجلَب) وحقائب مصنوعة من البالستيك
للقرطاسية؛ أدوات كتابة

Goods/Services

stationery, pencils, crayons, automatic pencils (not
electronic), fibre tip pens; markers, fountain pens,
gel pens, ball-point pens, coloured pens; plastic
material for packaging for stationery; plastic
containers for stationery; sleeves and bags made of
plastic for stationery; writing instruments

148

Date of

10/06/2021

Applicant Name:

Green For Growth Fund,
Southeast Europe S.A,
SICAV-SIF
: Luxembourg
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

14, Boulevard Royal, 8070
Bertrange, Luxemburg

10/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

 ساوث ايست يورب,غرين فور غروث فوند
سيف- سيكاف, ايه.اس

:اسم طالب التسجيل

لوكسيمبورغ
شركة اجنبية

: جنسية الطالب

, بيرترانج8070 , بوليفارد رويال,14
لوكسمبورغ

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
921100  ب. ص، شارع مكة،104 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن11192 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178148
16
16
178148

Goods/Services

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Printed matter; magazines; periodicals; printed
publications; educational and teaching materials,
except apparatus; stationery.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : DE
Claim No :302020117927
Claim Date : 2020-12-11

 المواد، منشورات مطبوعة، الدوريات، المجالت،المطبوعات
 ادوات مكتبيه،التعليمية والتدريسية باستثناء األجهزة
.)(قرطاسية
_______________________________________ا
DE : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
302020117927:رقم االدعاء
11-12-2020 : تاريخ االدعاء

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

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
.) إذا وردت بمعزل عن العالمةAcademy( باستعمال الكلمة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

12/08/2021

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

12/08/2021

Date of

Tazweed alkheir food
industries co
: Jordan
Private Shareholding Company

Applicant Name:

عمان  -الشميساني  35 -ش سالم الهنداوي
ص.ب11190-926138

amman - 35 salim hindawi str
P.O.Box926138- 11190

ص.ب 11190 -926138عمان

P.O.Box926138- 11190 amman

178160

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

اختام عناوين الورق لوحات اعالنات من الورق او الورق
المقوى االت ختم الرسوم لالستخدام المكتبي ,الصور النشرات
الدورية المطبوعة :االت ختم المكاتب  ,الكتالوجات البطاقات
البريدية المطبوعات الكتيبات القرطاسية مغلفات الوثائق
لالستخدام المكتبي

16

16

Class

178160

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Adu. ess stamps, papers, advertisement boards of
paper or cardboard, franking machines for office
use, pictures, pe: iodicals, 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 :

12/08/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة تزويد الخير للصناعات الغذائية

جنسية الطالب :

االردن
مساهمة خاصة

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

12/08/2021

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

178161

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

اختام عناوين» الورق» لوحات اعالنات من الورق او الورق
المقوىء االت حدم الرسوم لالستخدام المكتبي ,الصورء
النشرات الدورية المطبوعة :االت ختم المكاتبء ,الكتالوجات»
البطاقات البريدية» المطبوعاتء الكتيبات» القرطاسية» مغلفات
الوثائق لالستخدام المكتبي

16

16

Class

178161

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Adu. ess stamps, papers, advertisement boards of
paper or cardboard, franking machines for office
use, pictures, pe: iodicals, 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 :

15/11/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة الصناعات الكيماوية االردنية

JORDAN CHEMICAL
INDUSTRIES CO
: Jordan
Public Shareholding Company

 18111 -3380الزرقاء  -وادي العش

3380- 18111 zarqa - wadi ala'sh

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مساهمة عامة

 18111 -3380الزرقاء  -وادي العش
178183

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الصنف

15/11/2021

Date of
Applicant Name:

3380- 18111 zarqa - wadi ala'sh
16

16

Class

178183

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

مناديل الحمام المناديل الورقية مناديل التواليت األكياس الورقية Bathroom tissue , paper tissues , toilet tissue, paper
bags for packing, paper shopping bags ,paper wine
للتغليف أكياس التسوق الورقية ؛ أكياس الهدايا من الورق ؛
gift bags , plastic trash bags , bags of plastic for
أكياس القمامة البالستيكية األكياس البالستيكية للتغليف  ,األكياس
packing , general purpose rlastic bags ,plastic bags
البالستيكية لألغراض العامة  ,األكياس البالستيكية للتعبئة
for packing ,plastic refuse bags , rubbish bags of
أكياس القمامة البالستيكية أكياس القمامة من بالستيك أكياس
plastic, shopping bags made of plastic ,paper
تسوق بالستيكية مناديل ورقية للتنظيف  .مناشف ورقية مناديل
wipes for cleaning ,paper towels, kitchen paper
مطبخ ورقية مناديل مطبخ ورقية  ٠مناديل ورقية لالستخدام في
towel , kitchen towel of paper , Paper towel for
المطبخ مناديل مطبخ من الورق
kitchen use , kitchen towels made of paper
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تاريخ ايداع الطلب :

29/11/2021

اسم طالب التسجيل:

كوماتسو ليمتد
يابان
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Komatsu Ltd.
: Japan

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

الصنف

16

من اجل البضائع/الخدمات التالية

يافطات؛ أقالم حبر ذات الرؤوس الدوارة؛اقالم حبر جاف أقالم تحديد؛
أقالم تلوين؛ أقالم تلوين من الشمع؛أقالم رصاص؛ورق الصق للمالحظات؛
مساطر قياس؛تقويم للغ اليومية؛دفاتر؛دفاتر مالحظات؛
ورق حشو؛محافظ للمستندات (قرطاسية)؛
حافظات؛ ملفات شفافة؛أكياس تحمل باليد مصنوعة من الورق؛
أكياس تحمل باليد للتسوق مصنوعة من البولي إيثيلين أو البولي بروبيلين؛
أكياس تحمل باليد للتغليف مصنوعة من البولي إيثيلين أو البولي بروبيلين؛
مناديل ورقية؛مناصب للصور الفوتوغرافية؛ صور فوتوغرافية؛تقاويم؛لبادات مكتب؛
بكرات لف قابلة للسحب لحامالت شارات األسماء وبطاقات التعريف (لوازم مكتبية)؛
مشابك لحامالت شارات األسماء وبطاقات التعريف (لوازم مكتبية)؛لصاقات؛
حافظات لبطاقات التعريف؛حافظات لبطاقات التعريف معدنية أو جلدية؛
مساطر قابلة للطي؛مساند كتب؛حقائب ألقالم الحبر وأقالم الرصاص؛
حافظات لشارات األسماء؛ مرايل لألطفال من الورق؛صحون واقية من الورق؛
خزانات مكتبية للقرطاسية (لوازم مكتبية)؛
مواد رسم؛ملفات لألوراق؛أقالم حبر؛لوازم مكتبية؛قرطاسية؛أقالم رصاص ميكانيكية؛
مماحي مطاطية؛حامالت أقالم الحبر وأقالم الرصاص؛كباسات؛
كتالوجات؛كتيبات؛أعالم من الورق؛حافظات دفاتر المالحظات؛الورق والورق المقوى؛
مطبوعات؛حقائب ومحافظ لجوازات السفر؛الفتات من الورق؛مرايات من الورق؛

Nationality

Foreign Company

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

 841310- 11184 ammanbakeen street

Applicant for
Correspondence

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

 11184 - 841310عمان  -ش بكين
178374

29/11/2021

Date of

16

Class

178374

Trademark

Goods/Services

Posters;pens;ballpoint pens;highlighter
pens;colour pencils;crayons;pencils;adhesive note
paper;measuring rulers;day
;planners;notebooks;notepads; filler paper
document holders [stationery];binders; clear file
folders;carry-on bags made of paper;carry-on
shopping bags made of polyethylene or
polypropylene;carry-on wrapping bags made of
polyethylene
للتلوين؛حافظاتor
;polypropylene
المـذكرة؛
كتب
;tissue paper;photograph stands; photographs
calendars; desk mats;coloring books;memo
شارات من
للعربات؛
الورق؛;holders
retractable
reels
ملصقات for
name badge holders
and identification card holders [office
requisites];clips for name badge holders and
identification card holders [office
requisites];stickers;car stickers; paper
badges;identification card holders;identification
card holders made of metal or leather; folding
rulers;book ends;pen and pencil cases; name
badge holders;bibs
paper;coasters
made of
ofمرايل من الورق
قماش؛
يافطات من
paper;desktop cabinets for stationery [office
requisites];drawing materials;paper
;folders;fountain pens;office requisites
;stationery;mechanical pencils;rubber erasers
;pen and pencil holders;staplers;catalogs
booklets;paper flags;notepad holders;paper and
cardboard;printed matter;passport cases and
holders;banners of paper;paper pennons;textile
posters; paper bibs
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تاريخ ايداع الطلب :

18/05/2021

اسم طالب التسجيل:

دايملِر إيه جي
المانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

مرسيدسشتراسِه  70372, 120شتوتغارت
ألمانيا
الفكرية ص.ب- 910580

بيانات للملكية
11191بناية رقم  ،8حي الصالحين ،
شارع محمد هليل عمان
178327

الصنف

18/05/2021

Date of

Daimler AG
: Germany
Foreign Company

Applicant Name:

Mercedesstrasse 120 ,70372
Stuttgart Germany
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178327
18
18

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

MERCEDES-EQ
من اجل البضائع/الخدمات التالية

الجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة؛ جلود الحيوانات؛
صناديق ثياب و حقائب سفرية؛ حقائب؛ مظالت؛ شماسي؛
عصي خيزران؛ سياط؛ أطقم للحيوانات؛ سروج؛ حقائب
صغيرة؛ حقائب ظهر؛ حقائب للصيد [لوازم للصيد]؛ أكياس
مشبكة للتسوق؛ َمخَالي [أكياس علف]؛ حقائب [أكياس وأجربة]
جلدية للتعبئة؛ حقائب للرياضة؛ أحزمة [سيور] كتف جلدية؛
حقائب للشاطئ؛ محافظ جلدية؛ محافظ للبطاقات [محافظ جيب]؛
جزادين مشبكة من سالسل؛ مالبس للحيوانات األليفة؛ أطواق
للحيوانات؛ أغطية مظالت؛ أغطية للحيوانات؛ أطواق للكالب؛
أرسنة للكالب؛ معاطف للكالب؛ هياكل حقائب اليد؛ هياكل
للمظالت أو الشماسي؛ جلود طرق الذهب؛ حقائب يد؛ مقابض
للحقائب السفرية؛ مقابض للعصى؛ حقائب للجنود؛ بطانيات
للخيول؛ حدوات غير معدنية؛ واقيات لركب الخيول؛ صناديق
موسيقية؛ كمامات ألفواه الحيوانات؛ محافظ جيب؛ جزادين؛
دعامات للمظالت أو الشماسي؛ حقائب مدرسية؛ أكياس تسوق؛
أحزمة للزالجات؛ حقائب لحمل األطفال؛ حمـّاالت األطفال؛
أحزمة لمعدات الجنود؛ مقابض للمظالت؛ حلقات مظالت؛
عصي مظالت؛ حقائب صغيرة لمستحضرات التجميل [غير
مجهزة]؛ قواعد عصي؛ حقائب ذات عجالت.

_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء 018339871 :
تاريخ االدعاء 18-11-2020 :

Goods/Services

;Leather and imitations of leather; Animal skins
;Trunks and suitcases; Bags; Umbrellas; Parasols
;Walking sticks; Whips; Harnesses; Saddlery
Attaché cases; Rucksacks; Game bags [hunting
accessories]; Net bags for shopping; Nose bags
[feed bags]; Bags [envelopes, pouches] of leather,
for packaging; Bags for sports; Shoulder belts
[straps] of leather; Beach bags; Briefcases; Card
cases [notecases]; Chain mesh purses; Clothing for
pets; Collars for animals; Umbrella covers; Covers
for animals; Dog collars; Dog leashes; Coats for
dogs; Handbag frames; Frames for umbrellas or
parasols; Goldbeaters' skin; Handbags; Suitcase
;handles; Walking stick handles; Haversacks
;Horse blankets; Horseshoes; Knee-pads for horses
;Music cases; Muzzles; Pocket wallets; Purses
Umbrella or parasol ribs; School bags; Shopping
bags; Straps for skates; Sling bags for carrying
infants; Slings for carrying infants; Straps for
soldiers' equipment; Umbrella handles; Umbrella
;rings; Umbrella sticks; Vanity cases, not fitted
Walking stick seats; Roller bags
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018339871
Claim Date : 2020-11-18
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تاريخ ايداع الطلب :

29/11/2021

اسم طالب التسجيل:

كوماتسو ليمتد
يابان
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Komatsu Ltd .
: Japan

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

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

أكياس تسوق؛ مظالت (تلسكوبية) قابلة لإلطالة والتقصير؛
مظالت؛ مظالت للعبة الغولف؛ حقائب للرياضة؛ حقائب ظهر؛
محافظ للقطع النقدية؛ جزادين؛ محافظ للنقود؛ جرابات جلدية؛
حقائب ذات عجل دوارة؛ حقائب مقاومة للماء؛ حقائب الحمل؛
أكياس بالستيكية ُمصفحة؛ حقائب لألحزمة؛ حقائب للوجبات
الخفيفة؛ محافظ جلدية مسطحة للوثائق واألوراق؛ حقائب سفر؛
حقائب صديقة للبيئة؛ محافظ لبطاقات العمل؛ أحزمة الحقائب
السفرية؛ حقائب صغيرة للسفر؛ محافظ للبطاقات؛ بطاقات بيانية
لحقائب سفرية؛ أكياس لألحذية؛ أكياس ألحذية لعبة الغولف؛
سيور جلدية؛ عصي خيزران وعصي (عكازات)؛ مالبس
للحيوانات؛ شماسى؛ حقائب سفرية؛ صناديق ثياب معاليق لحمل
األطفال؛ حقائب مدرسية؛ حافظات مفاتيح؛ حقائب صغيرة
للوثائق واألوراق؛ بطاقات للتسمية جلدية؛ أغطية مظلية؛
حقائب؛ أكياس؛ حاويات جلدية للتعبئة الصناعية؛ حقائب صغيرة
لمستحضرات التجميل غير مجهزة؛ أكياس نسيجية.

18

Nationality

Foreign Company

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

 841310- 11184 ammanbakeen street

Applicant for
Correspondence

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

 11184 - 841310عمان  -ش بكين
178379

29/11/2021

Date of

18

Class

178379

Trademark

Goods/Services

;Shopping bags; telescopic umbrellas; umbrellas
;]golf umbrellas; sport bags; backpacks [rucksacks
coin cases; purses; wallets; leather pouches; roller
bags; water resistant bags; tote bags; laminated
;plastic bags; belt bags; lunch bags; briefcases
travel bags; eco bags; business card cases; suitcase
belts; travel cases; card cases; luggage tags; shoe
bags; golf shoe bags; leather straps; canes and
;walking sticks; costumes for animals; parasols
;suitcases; trunks; sling bags for carrying babies
school bags; key cases; attache cases; labels of
leather; umbrella covers; bags; pouches; industrial
packaging containers of leather; unfitted vanity
cases; textile pouches.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

16/08/2021

Applicant Name:

ceramic city company ltd
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

16/08/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة مدينة السيراميك
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

amman muqablain abu Hassan
al ansarist 620628- 11162

 ش-  المقابلين- عمان11162 -620628
ابو حسن االنصاري

amman muqablain abu Hassan
al ansarist 620628- 11162

 ش-  المقابلين- عمان11162 -620628
ابو حسن االنصاري

178247

Class

19

Goods/Services

ceramic tiles

Special Conditions: the trademark with three
colors(blue,green &maroon)
________________________________________
Disclaimer : the registration of this trade mark
does not give owners theexclusive right to use
(ceramic ,city ,  سيتي، ) سيراميكseparately from the
mark

19

الصنف

178247

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

بالط السيراميك

_______________________________________ا
العالمة محددة بااللوان االزرق واالخضر: شتراطات خاصة
والخمري
_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
 سيتي )بمعزل عن،  سيراميكcity , ceramic( باستعمال
العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

26/10/2021

Applicant Name:

Phoenix For Per Mixed
Cement & Insulation
Materials Co .Ltd
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

26/10/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة العنقاء لصناعة الخلطات االسمنتية
ومواد العزل

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

954224- 11954 tla'a al ali wasfi al - tall str

 ش-  تالع العلي11954 -954224
وصفي التل

954224- 11954 tla'a al ali wasfi al - tall str

 ش-  تالع العلي11954 -954224
وصفي التل

178277

Class

Goods/Services

building materials (non-metellic)

19

19

الصنف

178277

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مواد بناء غير معدنية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

26/10/2021

Applicant Name:

Phoenix For Per Mixed
Cement & Insulation
Materials Co .Ltd
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

26/10/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة العنقاء لصناعة الخلطات االسمنتية
ومواد العزل

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

954224- 11954 tla'a al ali wasfi al - tall str

 ش-  تالع العلي11954 -954224
وصفي التل

954224- 11954 tla'a al ali wasfi al - tall str

 ش-  تالع العلي11954 -954224
وصفي التل

178276

Class

Goods/Services

building materials (non-metallic)

19

19

الصنف

178276

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مواد بناء غير معدنية
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Date of
Applicant Name:

04/02/2021

اعالن الجريدة الرسمية

Zhejiang Sunon Furniture
Manufacture Co., Ltd.

Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
No.35 Ningdong Road,

Applicant for
Correspondence

Trademark

04/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

زهيجيانج سانون فيرنيتشر مانيوفاكتشر
. ال تي دي،.كو
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 كسياوشان، نينجدونج رود35 رقم
ايكونوميك اند تكنولوجيكال ديفيلوبمنت
، هانجزهو، كسياوشان ديستريكت،زون
 الصين،زهيجيانج

Xiaoshan Economic and
Technological Development
Zone, Xiaoshan District,
Hangzhou, Zhejiang, China
Nader Jamil Qumsieh (NJQ &
11814 -142025ب.نادر جميل قمصية ص
ASSOCIATES) P.O.Box142025 عمان، شارع الملك عبدهللا الثاني258
11814 258 King Abdullah II
Street, Amman
Class
الصنف
178142
20
20
178142

Goods/Services

Furniture; Office furniture; Sofas; Chair; Office
desk; Office chair; Tea table; Desks; Filing
cabinets; Furniture of metal; Clothes hangers;
Magazine racks; Dressing tables; Mirrors [looking
glasses]; Furniture fittings, not of metal; Indoor
window blinds [shades] [furniture]; Doors for
furniture; Drying racks for washing; Settee; Beds

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

أثاث؛ اثاث مكاتب؛ ارائك؛ مقاعد؛ طاولة مكتب؛ كرسي مكتب؛
طاولة الشاي؛ مكاتب [اثاث]؛ خزانات حفظ الملفات؛ اثاث
معدني؛ عالقات مالبس؛ ارفف عرض للمجالت؛ طاوالت
تجميل؛ مرايا؛ لوازم غير معدنية لالثاث؛ ستائر داخلية للنوافذ
[اثاث]؛ ابواب لالثاث؛ رفوف التجفيف للغسيل؛ مقاعد طويلة
لالستلقاء؛ اسرة
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تاريخ ايداع الطلب :

18/05/2021

اسم طالب التسجيل:

دايملِر إيه جي
المانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

مرسيدسشتراسِه  70372, 120شتوتغارت
ألمانيا
الفكرية ص.ب- 910580

بيانات للملكية
11191بناية رقم  ،8حي الصالحين ،
شارع محمد هليل عمان
178325

الصنف

18/05/2021

Date of

Daimler AG
: Germany
Foreign Company

Applicant Name:

Mercedesstrasse 120 ,70372
Stuttgart Germany
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178325
20
20

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

MERCEDES-EQ
من اجل البضائع/الخدمات التالية

أثاث؛ مرايا (زجاج مطلي بالفضة)؛ إطارات صور؛ أوعية غير معدنية
للتخزين أو النقل؛ وسائد هوائية ليست لغايات طبية؛ فرشات هوائية ليست
لغايات طبية؛ مخدات هوائية ليست لغايات طبية؛ أوعية من البالستيك
للتعبئة؛ كهرمان أصفر؛ قطع فنية من الخشب أو الشمع أو الجبس أو
البالستيك؛ قواعد من أقراص العسل لخاليا النحل؛ خيزران؛ ستائر خرز
لألسرة؛ فراش نوم ،ما عدا البياضات؛ مناضد
للديكور؛ دواليب غير معدنية
ّ
للمالزم [أثاث]؛ صناديق غير معدنية؛ ستائر داخلية مضلعة؛ وسائد؛ أغطية
غير معدنية للقوارير؛ أدوات إغالق غير معدنية للقوارير؛ صناديق
أسرة للحيوانات األليفة المنزلية؛ دعامات إلطارات الصور؛
تعشيش؛ ّ
عوامات إرساء غير معدنية؛ هياكل جذعية من الخشب أو الشمع أو الجبس
أو البالستيك؛ أشغال خشبية؛ أغطية إحكام سد غير معدنية؛ عجالت غير
معدنية لألثاث؛ أجراس تقرع بحركة الهواء [للديكور]؛ خطافات غير
معدنية للمالبس؛ عالقات معاطف؛ خطافات غير معدنية للمعاطف؛ مرجان؛
عاج نباتي كروزو؛ مناصب للمالبس؛ أغطية (خزانات) مالبس [للتخزين]؛
مرابط للستائر ،ليست مصنوعة من القماش؛ خطافات للستائر؛ قضبان
للستائر؛ حلقات للستائر؛ قضبان للستائر؛ بكرات للستائر؛ حبال زينة
للستائ ر؛ وسائد؛ وسائد للحيوانات األليفة؛ بيوت للكالب؛ لوازم غير معدنية
لألبواب؛ مقابض غير معدنية لألبواب؛ أبواب لألثاث؛ موديالت لعرض
المالبس واألزياء و دمى للخياطين؛ مراوح [غير كهربائية] لالستخدام
الشخصي؛ هياكل صغيرة من الخشب أو الشمع أو الجبس أو البالستيك؛
حواج ز لنار المواقد [أثاث]؛ لوازم غير معدنية لألثاث؛ أوعية عائمة غير
معدنية؛ قواعد ألوعية الزهور؛ جرار حفظ رماد الموتى؛ عالقات معاطف؛
أقراص عسل؛ قرون غير مشغولة أو شبه مشغولة؛ أرقام غير معدنية وغير
مضيئة للمنازل؛ صناديق تعشيش للحيوانات األليفة المنزلية؛ ستائر داخلية
للنوافذ [أثاث]؛ حـُصـُر لحظائر لعب األطفال؛ مشايات لألطفال؛ مواد دعاية
قابلة للنفخ؛ عاج غير مشغول أو شبه مشغول؛ بيوت للحيوانات المنزلية؛
مفارش للمغاطس قابلة لإلزالة؛ فرشات؛ مرشوم؛ قطع متحركة [للديكور]؛
قوالب إلطارات الصور؛ عرق اللؤلؤ غير مشغول أو شبه مشغول؛ صدف
صر؛ جدائل قش؛ خيزران هندي؛
المحار؛ مخدات؛ قش مجدول ،ما عدا ال ُح ُ
قصب [المستخدم في صنع الجدائل]؛ قضبان للساللم؛ حصان النشر؛
صدف؛ هياكل (تماثيل) من الخشب أو الشمع أو الجبس أو البالستيك؛
حواف من القش؛ أغطية طاوالت؛ صدف السلحفاة؛ صدف سلحفاة مقلد؛
تماثيل من الشمع؛ عظم فك الحوت غير مشغول أو شبه مشغول

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء 018339871 :
تاريخ االدعاء 18-11-2020 :

Goods/Services

Furniture; Mirrors (silvered glass); Picture frames; Containers, not of
;metal [storage, transport]; Air cushions, not for medical purposes
Air mattresses, not for medical purposes; Air pillows, not for medical
purposes; Packaging containers of plastic; Yellow amber; Works of
;art of wood, wax, plaster or plastic; Comb foundations for beehives
;Bamboo; Bead curtains for decoration; Bed casters, not of metal
;Bedding, except linen; Vice benches [furniture]; Bins, not of metal
Slatted indoor blinds; Bolsters; Bottle caps, not of metal; Bottle
;closures, not of metal; Nesting boxes; Beds for household pets
Picture frame brackets; Mooring buoys, non-metallic; Busts of wood,
;wax, plaster or plastic; Cabinet work; Sealing caps, not of metal
Furniture casters, not of metal; Wind chimes [decoration]; Clothes
;hooks, not of metal; Coat hangers; Coathooks, not of metal; Coral
Corozo; Costume stands; Garment covers [storage]; Covers for
clothing [wardrobe]; Curtain holders, not of textile material; Curtain
;hooks; Curtain rails; Curtain rings; Curtain rods; Curtain rollers
Curtain tie-backs; Cushions; Pet cushions; Dog kennels; Door
;fittings, not of metal; Door handles, not of metal; Doors for furniture
Mannequins and tailors' dummies; Fans for personal use, nonelectric; Figurines of wood, wax, plaster or plastic; Screens for
fireplaces [furniture]; Furniture fittings, not of metal; Floating
containers, not of metal; Flower-pot pedestals; Funerary urns; Coat
hangers; Honeycombs; Horn, unworked or semi-worked; House
numbers, not of metal, non-luminous; Nesting boxes for household
;pets; Indoor window blinds [furniture]; Mats for infant playpens
Infant walkers; Inflatable publicity objects; Ivory, unworked or semi;worked; Kennels for household pets; Mats, removable, for sinks
Mattresses; Meerschaum; Mobiles [decoration]; Mouldings for
picture frames; Mother-of-pearl, unworked or semi-worked; Oyster
;shells; Pillows; Plaited straw, except matting; Straw plaits; Rattan
Reeds [plaiting materials]; Stair rods; Saw horses; Shells; Statues of
;wood, wax, plaster or plastic; Straw edgings; Table tops
Tortoiseshell; Imitation tortoiseshell; Wax figures; Whalebone,
unworked or semi-worked
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018339871
Claim Date : 2020-11-18
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

25/10/2021

Applicant Name:

style furniture company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

25/10/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة النمط للمفروشات
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

58171- 11953 zaraq - Main
street

 الشارع-  الزرقاء11953 -58171
الرئيسي

58171- 11953 zaraq - Main
street

 الشارع-  الزرقاء11953 -58171
الرئيسي

178258

Class

20

Goods/Services

20

الصنف

178258

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Furniture; furniture of metal; sofas; beds; bed
fittings, not of metal; indoor window blinds of
paper; seating furniture; living room furniture;
bedroom furniture; furniture, mirrors, picture
frames.

اثاث؛ اثاث معدني ارائك اسرة؛ اكسسوارات غير معدنية
لالسرة؛ الستائر الورقية المتحركة للنوافذ الداخلية؛ أثاث جلوس؛
 مراياء إطارات:أثاث غرف المعيشة؛ أثاث غرف النوم؛ أثاث؛
.صور

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

_______________________________________ا
ان ت سجيل هذه العالمة التجارية ال يعطي اصحابها الحق: لتنازل
 ) بمعزل عن العالمةstyle( المطلق باستعمال
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

09/11/2021

اسم طالب التسجيل:

زاهر محمد عبد هللا المعلواني

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية
عمان ش الملكةرانيا 13710-2043

من اجل البضائع/الخدمات التالية

االسرة  ،فرشات

zaher mohammad abdallah al
malawani
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

amman queen rania str 204313710

 110110 -12132عمان
178189

09/11/2021

Date of

12132- 110110 amman
الصنف

20

20

Class

178189

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

bassinets ,mattresses
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: تاريخ ايداع الطلب

mahmoud jalad and his s
partner company
: Jordan
General Partnership Company

شركة محمود جالد وشريكه

:اسم طالب التسجيل

11181- amman - khaled bin al
waleed st

 ش خالد بن وليد-  عمان11181

11181- amman - khaled bin al
waleed st

 ش خالد بن وليد-  عمان11181

14/11/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

14/11/2021

Date of

178295

Class

20

Goods/Services

furniture for kitchen dressers ,kitchen cupboards

________________________________________
Special condition : the mark is marked in red
,orange and black as filed with the tradmark
registrar

االردن
تضامن

20

الصنف

178295

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خزائن المطبخ، خزائن المطبخ،اثاث للمطبخ

_______________________________________
العالمة محددة بااللوان االحمر والبرتقالي: اشتراطات خاصة
واالسود كما هو مودع لدى مسجل العالمات التجارية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

29/12/2020

اسم طالب التسجيل:

ريناي كابوشيكي كايشا (ويتاجرون باالسم
ريناي كوربوريشن)

جنسية الطالب :

يابان
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

29/12/2020

Applicant Name:

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

Foreign Company

2-26, Fukuzumi-cho,
 ،2-26فوكوزومي – تشو ،ناكاجاوا – كو،
Nakagawa-ku, Nagoya-shi,
ناجويا – شي ،أيشي – كين 0802 -454
Aichi-ken 454-0802 Japan
اليابان
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
178341
21
21
178341

من اجل البضائع/الخدمات التالية

العبوات الزجاجية للتغليف الصناعي وال تشمل سدادات وأغطية وأغلفة العبوات
الزجاجية؛ عبوات زجاجية للتغليف الصناعي للمشروبات؛ عبوات زجاجية للتغليف
الصناعي لمستحضرات التجميل؛ عبوات زجاجية للتغليف الصناعي لألطعمة؛
عبوات زجاجية للتغليف الصناعي لألدوية؛ عبوات زجاجية للتغليف الصناعي
للسيراميك؛ سدادات زجاجية لعبوات التغليف الصناعي؛ أغطية وأغلفة زجاجية
لعبوات التغليف الصناعي؛ زجاجات التغليف الصناعية من البالستيك؛ مقالي وقدور
الطهي غير الكهربائية؛ قدور طهي األرز غير الكهربائية؛ الشوايات غير الكهربائية؛
أواني الطهي غير الكهربائية؛ أواني معدنية محمولة لطهي األرز؛ مقالي القلي غير
الكهربائية؛ طباخات البخار غير الكهربائية؛ محضرات القهوة غير الكهربائية؛
األباريق المصنوعة من حديد الصب اليابانية غير الكهربائية (تيتسوبين)؛ األباريق
غير الكهربائية؛ المقالي العميقة غير الكهربائية؛ قدور التسخين الكبيرة؛ قدور طهي
الكسكس غير الكهربائية؛ مرشحات القهوة غير الكهربائية؛ طناجر الحساء؛ أجهزة
طهي الطعام على البخار غير الكهربائية؛ الطواجن غير الكهربائية؛ طناجر الضغط
غير الكهربائية؛ صواني شوي [أواني طهو]؛ طناجر الطبخ؛ أطقم طناجر الطبخ؛
القدور ا لخزفية؛ أباريق القهوة غير الكهربائية؛ سخانات زجاجات اإلرضاع غير
الكهربائية؛ أطباق لمنع الحليب من الفوران؛ أواني الموائد باستثناء السكاكين والشوك
والمالعق؛ أواني تقديم الشاي على الطريقة اليابانية (كيوسو)؛ فناجين الشرب؛ أكواب
الساكي؛ األطباق والصحون؛ أطباق السلطة المجوفة؛ صناديق الطعام اليابانية
[جوباكو]؛ أطباق تقديم األرز اليابانية (تشاوان)؛ أغطية الصحون؛ األواني الزجاجية
للمشروبات؛ زجاجات تقديم مشروب الساكي (توكوري)؛ أطباق التقديم (هاتشي)؛
أقداح الجعة؛ صناديق الطعام؛ األباريق؛ فناجين الشاي (يونومي)؛ أطباق تقديم الحساء
على الطريقة اليابانية (وان)؛ علب للحلويات؛ براميل وصناديق ألغراض المطبخ؛
علب الشاي؛ جرار المطبخ؛ أواني الخبز؛ صحون الفناجين؛ األكواب؛ أكواب الشرب؛
أوعية شرب؛ أكواب الشرب ذات المقابض؛ زبديات الحساء؛ صحون للزبدة؛
األحواض (أوعية)؛ سالل الخبز لالستخدامات المنزلية؛ القناني؛ حاويات عازلة
للحرارة غير كهربائية لالستخدام المنزلي؛ أوعية المطبخ المخصصة لألرز؛ جرار
حفظ الطعام الزجاجية؛ قوارير الشرب للمسافرين؛ القوارير الفراغية (أواني
معزولة)؛ خفاقات البيض غير الكهربائية؛ أسياخ الطبخ؛ مصفيات الطهي؛ الخالطات؛
مطاحن القهوة ومطاحن الفلفل العاملة باليد؛ سوريكوجي (مدقات طهي خشبية)؛
سوريباشي (أدوات خزفية لالستخدامات المنزلية)؛ مبارش الطهي؛ ألواح التقطيع
الستخدامات المطبخ؛ مرقاق العجين (شوبك) ألغراض الطهي؛ شوايات الطبخ؛
عصارات الليمون (معاصر حمضيات)؛ أجهزة إعداد كعكة الوفل غير الكهربائية؛
دالء ثلج؛ مالقط السكر؛ كسارات الجوز ؛ حافظات الفلفل؛ السكريات؛ المصافي؛

Date of

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Industrial packaging containers of glass, not including glass
stoppers, lids and covers; industrial packaging glass containers for
;beverages; industrial packaging glass containers for cosmetics
industrial packaging glass containers for food; industrial packaging
glass containers for medicines; industrial packaging containers of
ceramics; glass stoppers for industrial packaging containers; glass
covers and lids for industrial packaging containers; industrial
;packaging bottles of plastics; cooking pots and pans, non-electric
rice cooking pots, non-electric; griddles, non-electric; cooking pans,
;non-electric; mess-tins for cooking rice; frying pans, non-electric
;cooking steamers, non-electric; coffee-makers, non-electric
Japanese cast iron kettles, non-electric [Tetsubin]; kettles, nonelectric; deep fryers, non-electric; cauldrons; couscous cooking
pots, non-electric; coffee filters, non-electric; stew-pans; food
steamers, non-electric; tajines, non-electric; pressure cookers, non;electric; griddles [cooking utensils]; cooking pots; cooking pot sets
earthenware saucepans; coffee percolators, non-electric; heaters for
;feeding bottles, non-electric; plates to prevent milk boiling over
dinnerware, other than knives, forks and spoons; Japanese style tea;serving pots [Kyusu]; drinking cups; Sake cups; dishes and plates
salad bowls; Japanese nests of food boxes [Jubako]; Japanese rice
bowls [Chawan]; dish covers; decanters; Sake serving bottles
;[Tokkuri]; serving bowls [Hachi]; beer mugs; lunch-boxes; jugs
teacups [Yunomi]; Japanese style soup serving bowls [Wan]; cans
for confectionery; barrels and casks for kitchen purposes; tea
;canisters; kitchen urns; bread bins; saucers; cups; drinking glasses
drinking vessels; mugs; soup bowls; butter dishes; basins
[receptacles]; bread baskets for household purposes; pitchers; nonelectric heat-insulated containers for household use; kitchen
containers for rice; food preserving jars of glass; drinking flasks for
;travelers; vacuum bottles [insulated flasks]; whisks, non-electric
cooking skewers; cooking strainers; shakers; hand-operated coffee
;]grinders and pepper mills; Surikogi [wooden cooking pestles
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Suribachi [articles of earthenware for household use]; cooking
graters; chopping boards for kitchen use; rolling pins for cooking
purposes; cooking grills; lemon squeezers [citrus juicers]; waffle
irons, non-electric; ice pails; sugar tongs; nutcrackers; pepper pots;
sugar bowls; colanders; salt shakers; Japanese style cooked rice
scoops [Shamoji]; cooking funnels; drinking straws; Japanese style
personal dining trays or stands [Zen]; bottle openers, non-electric;
egg cups; tart scoops; napkin holders; napkin rings; hot pads
[trivets]; chopsticks; chopstick cases; ladles and dippers for kitchen
use; cooking sieves and sifters; trays; toothpicks; toothpick holders;
oven mitts; kitchen mitts; potholders; Cleaning pads, Cleaning
brushes, Cleaning rags, Cleaning sponges and washing utensils;
buckets for cleaning; washing boards; clothes pegs [clothes pins];
washing brushes; Wash basins [bowls, not parts of sanitary
installations]; dusting or cleaning cloths; wash- tubs; scrubbing
brushes; waste baskets; polishing cloths; dusters; drying boards for
washed, starched and then stretched pieces of kimono [Hari-ita];
brooms; mops; clothes hanging rods [used as washing lines];
clothes drying hangers; stirrers for hot bathtub water [Yukakibo];
bathroom pails; cinder sifters for household purposes; Gotoku
[trivets for Japanese charcoal heaters for household purposes]; coal
scuttles; Japanese charcoal extinguishers [Hikeshi-tsubo]; non
electric coffee pots not of precious metal, Non-electric coffee
servers.

مرشات الملح؛ مغارف األرز المطهو اليابانية (شاموجي)؛ أقماع الطهي؛ قصبة
(مصاصة)للشرب؛ صواني أو حماالت تناول الطعام الشخصية اليابانية (زين) ؛
فتاحات القناني غير الكهربائية؛ أكواب للبيض؛ مغارف قطع الحلوى؛ حماالت
المناديل؛ حلقات المناديل؛ مساكات لتجنب التعرض للحرق؛ أعواد األكل؛ حافظات
عيدان تناول الطعام؛ المغارف وأدوات الغرف الستخدامات المطابخ ؛ غرابيل
وأدوات الغربلة للطهي؛ الصواني؛ نكاشات األسنان؛ حامالت أعواد األسنان؛ قفازات
 فرش، األفران؛ قفازات المطبخ؛ كماشات األوعية لألفران؛ قطع قماشية للتنظيف
 اسفنجات التنظيف وأواني الغسيل؛ دالء للتنظيف؛ ألواح،  خرق التنظيف، التنظيف
غسيل؛ مالقط المالبس (دبابيس للمالبس)؛ فراشي الغسيل؛ أحواض الغسيل [األوعية
 وليس أجزاء من التركيبات الصحية]؛ أقمشة مسح الغبار أو التنظيف؛ أحواض،
الغسيل؛ فراشي تنظيف؛ سالل المهمالت؛ القطع القماشية للتلميع؛ منافض الغبار؛
ألواح التجفيف لقطع الكيمونو المغسولة والمنشية (هاري ايتا)؛ المكانس؛ المماسح؛
قضبان تعليق المالبس [تستخدم كحبال غسيل]؛ عالقات تنشيف المالبس؛ أدوات
التحريك لمياه حوض االستحمام الساخنة [يوكاكيبو]؛ عبوات الحمامات؛ أدوات غربلة
الرماد للغايات المنزلية؛ جوتوكو (دعائم لسخانات الفحم اليابانية لألغراض المنزلية)؛
تسوبو)؛ أباريق القهوة غير الكهربائية-سطول الفحم؛ طفايات الفحم اليابانية (هيكيشي
. أباريق تقديم القهوة غير الكهربائية، ليست من معادن ثمينة
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Date of

25/03/2021

Applicant Name:

Stafford-miller (Ireland)
Limited
: Ireland
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

25/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

ميلر (ايرالند) ليمتد-ستافورد

:اسم طالب التسجيل

ايرلندا
شركة اجنبية

Clocherane, Youghal Road,
. كو، دونغارفان، يوغال رود،كلوكيرين
Dungarvan, Co. Waterford,
 ايرلندا،ووترفورد
Ireland
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
178378
21
21
178378

Goods/Services

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Toothbrushes, toothpicks, dental floss, brushes and
sponges

فراشي األسنان وأعواد تنظيف األسنان وخيوط تنظيف األسنان
.والفراشي واألسفنج

________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in white, silver and aqua
colors according to the print filed with the
application.
________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give the owners the exclusive right to use
the words “MINERAL” and “BOOST” whenever
appearing differently or separately from the mark.

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون: شتراطات خاصة
باأللوان األبيض والفضي واألزرق المخضر وذلك بموجب
.النموذج المودع مع الطلب
_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال: لتنازل
 عندما تظهر بشكل مختلفBOOST  وMINERAL الكلمات
.أو بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

20/04/2021

اسم طالب التسجيل:

أمازون تكنولوجيز ،إنك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 410تيري افنيو ان ،سياتل ،واشنطن
 ،98109الواليات المتحدة األمريكية
الفكرية ص.ب- 910580

بيانات للملكية
11191بناية رقم  ،8حي الصالحين ،
شارع محمد هليل عمان
178283

الصنف

20/04/2021

Date of

Amazon Technologies, Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

410 Terry Avenue N, Seattle,
Washington 98109, United
States of America
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178283
21
21

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

KITZY
من اجل البضائع/الخدمات التالية

صناديق فضالت الحيوانات االليفة ،زبديات أو طاسات
للحيوانات األليفة
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 90285542 :
تاريخ االدعاء 28-10-2020 :

Goods/Services

Litter boxes for pets; Pet bowls
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90285542
Claim Date : 2020-10-28
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تاريخ ايداع الطلب :

04/05/2021

اسم طالب التسجيل:

دي سي كوميكس
امريكا

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

04/05/2021

Date of

DC Comics
: United States

Applicant Name:

2900 west alameda avenue ,
 2900ويست االميدا افينيو  ،بربانك ،
burbank, california 91505,
كاليفورنيا  ،91505الواليات المتحدة
USA
االمريكية
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
178399
21
21
178399

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

THE FLASH
من اجل البضائع/الخدمات التالية

البضائع المصنوعة من الزجاج الخزف والفخار ،تحديدا:
الصحون المجوفة واأللواح واكواب القهوة والفناجين؛ األواني
الزجاجية للمشروبات ،تحديدا :األباريق واألقداح وكاسات
الشرب؛ أطقم السكر والمب ِيض؛ أكواب الرضع؛ أوعية الكعك
المحلى؛ التماثيل من السيراميك والزجاج والخزف؛ فراشي
األسنان؛ أباريق القهوة غير الكهربائية وغير المصنوعة من
المعادن النفيسة؛ صناديق للوجبات الخفيفة؛ علب الطعام؛ سالل
النفايات الورقية؛ دالء الثلج؛ الدالء البالستيكية؛ رفوف الدش؛
قوالب الكعك؛ أواني الخدمة ،تحديدا :أواني تقديم الفطائر
والطاوالت الدوارة للكعك والمالعق والكاشطات لألغراض
المنزلية وومعدات تقديم الكعك؛ مطرات المياه؛ أواني المائدة؛
األوعية العازلة للحرارة لألغذية أو المشروبات؛ قطاعات الكعك
المحلى؛ نازعات السدادات الفلينية؛ قوارير الماء تباع فارغة؛
األواني الزجاجية للمشروبات؛ قوارير الشرب؛ قفازات ألعمال
الحدائق؛ القفازات المنزلية المطاطية؛ أواني الطعام ،تحديدا:
الصحون الورقية واألكواب الورقية؛ القطع الموضوعة على
الموائد لتحديد أماكن الجلوس غير المصنوعة من الورق أو
المنسوجات؛ القطع القماشية لألطباق.

Goods/Services

Glass, ceramic and earthenware goods, namely,
bowls, plates, coffee cups, and cups; beverage
glassware, namely, jugs, mugs and drinking
;glasses; sugar and creamer sets; infant cups
;cookie jars; ceramic, glass and china figurines
toothbrushes; non-electric coffee pots not of
;precious metal; lunch boxes; lunch pails
;wastepaper baskets; ice buckets; plastic buckets
shower caddies; cake molds; serving utensils,
namely, pie servers, cake turners, spatulas,
;scrapers for household purposes, and cake servers
canteens; plastic coasters; thermal insulated
;containers for food or beverages; cookie cutters
;cork screws; water bottles sold empty; decanters
drinking flasks; gardening gloves; rubber
household gloves; and dinnerware, namely, paper
plates and paper cups; Place mats, not of paper or
textile; dish cloths.
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تاريخ ايداع الطلب :

18/05/2021

اسم طالب التسجيل:

دايملِر إيه جي
المانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

مرسيدسشتراسِه  70372, 120شتوتغارت
ألمانيا
الفكرية ص.ب- 910580

بيانات للملكية
11191بناية رقم  ،8حي الصالحين ،
شارع محمد هليل عمان
178321

الصنف

18/05/2021

Date of

Daimler AG
: Germany
Foreign Company

Applicant Name:

Mercedesstrasse 120 ,70372
Stuttgart Germany
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178321
21
21

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

MERCEDES-EQ
من اجل البضائع/الخدمات التالية

Goods/Services

Containers for household or kitchen use; Gloves
أوعية لإلستعمال المنزلي أو للمطبخ؛ قفازات لألغراض
for household purposes; Combs; Brushes; Material
المنزلية؛ أمشاط؛ فراشي؛ مواد صنع الفراشي؛ سلك جلي
for brush-making; Cleaning articles; Metallic wool
للتنظيف؛ زجاج غير مشغول أو زجاج شبه مشغول ،عدا
for cleaning purposes; Glass, unworked or semiالزجاج المستعمل في المباني؛ أواني زجاجية؛ أواني خزف
;worked, except building glass; Glassware
صيني؛ أواني خزفية؛ أحواض داخلية لتربية األحياء المائية؛
Porcelain; Earthenware; Indoor aquaria; Aquarium
أغطية ألحواض تربية األحياء المائية؛ أحواض ماء للطيور؛
hoods; Bird baths; Birdcages; Cages for household
أقفاص طيور؛ أقفاص للحيوانات المنزلية؛ أجهزة إزالة الروائح
;pets; Deodorizing apparatus for personal use
الكريهة لالستخدام الشخصي؛ معالف؛ معالف للحيوانات؛ خيوط
Feeding troughs; Mangers for animals; Floss for
لألسنان؛ معدات إلتقاط الذباب [مصائد أو منفضة لطرد الذباب]؛
dental purposes; Fly catchers [traps or whisks]; Fly
مضارب ذباب؛ قفازات ألعمال الحدائق؛ مربى داخلي لألحياء
swatters; Gardening gloves; Indoor terrariums
البرية؛ مربى داخلي لألحياء البرية؛ مصائد حشرات؛ صناديق
قش للحيوانات المنزلية؛ أجهزة غير كهربائية إلزالة
;][plant cultivation]; Indoor terrariums [vivariums
Insect traps; Litter boxes for pets; Appliances for
مستحضرات التجميل؛ حامالت بطاقات قوائم الطعام؛ مصائد
فئران؛ بيض أعشاش [صناعي]؛ فوهات لخراطيم رش المياه؛
removing make-up, non-electric; Menu card
holders; Mouse traps; Nest eggs, artificial; Nozzles
فوهات ألوعية رش المياه؛ أطواق دواجن؛ علب مساحيق
التجميل؛ قطن ذر مساحيق التجميل؛ مصائد فئران؛ أطواق
;for watering hose; Nozzles for watering cans
;Poultry rings; Powder compacts; Powder puffs
للطيور؛ مرشات العشب؛ محاقن لسقاية الزهور والنباتات؛
أدوات سقاية؛ أوعية لرش المياه؛ أدوات كهربائية لجذب وقتل
;Rat traps; Rings for birds; Lawn sprinklers
;Syringes for watering flowers and plants
الحشرات؛ أجهزة كهربائية إلزالة مستحضرات التجميل
Watering devices; Watering cans; Electric devices
for attracting and killing insects; Appliances for
removing make-up, electric
_______________________________________ا ________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
Claim No : 018339871
رقم االدعاء 018339871 :
Claim Date : 2020-11-18
تاريخ االدعاء 18-11-2020 :
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

05/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة مجموعة دمالج الصناعية
االردن
ذ.م.م

Dimlaj Industrial Group Co
: Jordan
Limited Liability Company

 11118 -7193عمان  /المقابلين

7193- 11118 Amman /
almoqableen

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 11118 -7193عمان  /المقابلين
178049

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

شمعدانات حمل الشمع  ,أوعية المطبخ  .أطقم تقديم الشاي
(أواني مائدة)  ,المالعق الستخدامات المطابخ  ,القناني  .مالقط
سلطة  ,االعمال الفنية المصنوعة من الخزفء السيراميك:
الخزف أو الزجاج  ,طناجر الضغطء غير الكهربائية  ,أواني
الطبخ» غير الكهربائية  ,أوعية لإلستعمال المنزلي أو للمطبخ ,
األواني الفخارية األباريق  ,أواني مطبخ  ,أطقم طناجر الطبخ ,
أواني من خزف المزخرف  ,أواني زجاجية أوبالية  ,تماثيل
البورسلين» السيراميك؛ الخزف أو الزجاج  ,أدوات المائدة»
باستثناء السكاكين» شوك ومالعق  ,أجهزة طهي الطعام على
البخار» غير الكهربائية  1دامجانات (زجاجة ضخمة التجويف) ٍ
الصحون ' مقالي القلي ' الخالطات» غير الكهربائية؛ ألغراض
منزلية  ,قدور الطهي  ,أواني فخارية  ,أوعية معزولة حراريا
لآلطعمة  ,الكريستال أواني زجاجية  ,األكواب  ,سخانات
لرضاعات األطفال غير الكهربائية  ,الصناديق الزجاجية ,
شمعدانات  ,األوعية الزجاجية  ,االباريق؛ غير الكهربائية ,
أواني الخزف الصيني  ,األواني الزجاجية (أوعية)  ,أوعية
زجاجية مكورة أواني  ,تماثيل صغيرة من الخزف الصيني؛
السيراميك؛ الخزف أو الزجاج  ,القوارير الرفيعة للمياه  ,أدوات
سكب الطعام  ,طناجر الطبخ  ,السالل ألغراض منزلية  ,أباريق
الشاي  ,أطقم الزجاجات للزيت والخل  ,األواني الخزفية ,
األواني الزجاجية الملونة  ,وصواني منزلية  ,مالقط الثلج ,
التماثيل الخزفية؛ السيراميك؛ الخزف أو الزجاج  ,أباريق
القهوة» غير الكهربائية ,

05/09/2021

Date of
Applicant Name:

7193- 11118 Amman /
almoqableen
21

21

Class

178049

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

candlesticks , kitchen containers , tea services
tableware , spatulas for kitchen use , bottles , salad
tongs , works of art of porcelain, ceramic,
earthenware or glass , pressure cookers, nonelectric cooking utensils, non-electric , containers
for household or kitchen use , pottery , pitchers ,
kitchen utensils , cooking pot sets , majolica , Opal
glass , statuettes of porcelain, ceramic,
earthenware or glass , tableware, other than
knives, forks and spoons , food steamers, nonelectric , demijohns , dishes , frying pans ,
blenders, non-electric, for household purposes ,
stew-pans , crockery , thermally insulated
containers for food , crystal glassware , cups ,
heaters for feeding bottles, non-electric , boxes of
glass , candelabra candlesticks , glass bowls ,
kettles, non-electric , porcelain ware , glasses
receptacles, [| glass bulbs receptacles , figurines
statuettes of porcelain, ceramic, earthenware or
glass , hip flasks , serving ladles , cooking pots ,
baskets for household purposes , teapots , cruet
sets for oil and vinegar , earthenware , opaline
glass , trays for household purposes , ice tongs ,
statues of porcelain, ceramic, earthenware or glass
, coffee percolators, non-electric ,
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

11/10/2021

Applicant Name:

Arabian Alekha International
Co For Industry And
Commerce
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

11/10/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة الرخاء العربية الدولية للصناعة
والتجارة

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

عمان المقابلين

Amman al moqableen
al fouad intellectual property
P.O.Box1101- 11910 amman/al
shmesani
Class
178185
21

Goods/Services

glassware.porcelainware,earthenware,glass,cups
not of precious metals,glass jars,coffee percolators
non electric, frying pans,cooking pots n pressure
cookers non electric,kitchen utensils

11910 -1101ب.الفؤاد للملكيه الفكريه ص
الشميساني/عمان
21

الصنف

178185

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 صيلی اوالی خرايه کاسات زجاجيه. اواني زجاجيه اواني
اكواب ليست من معادن للسيد ابراق (جاج اباريق قهوه امور
گهر باليه مقالي طناجر غير كهربائيه طناجر ضغط غير
كهربائيه اواني مطبخ

171

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

03/11/2021

Applicant Name:

Abr Alalam for plastic
industries
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

03/11/2021

: تاريخ ايدا ع الطلب

شركة عبر العالم للصناعات البالستيكية
م.م.ذ
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

963587- 11196 tawfiq alhalabi
str north marka , amman

 ش توفيق-  عمان11196 -963587
 ماركا الشمالية- الحلبي

963587- 11196 tawfiq alhalabi
str north marka , amman

 ش توفيق-  عمان11196 -963587
 ماركا الشمالية- الحلبي

178170

Class

21

Goods/Services

Plastic Brooms brooms with dustpan Toilet Brush
with Stand Plastic Floor Squeege/ Handheld
Carpet Roller Brush Wooden Handle Broom

21

الصنف

178170

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مكانس بالستيكية مكنسة مع مجرود فرشاة تواليت مع قاعدة
مماسح ارض بالستيكية لمامة سجاد مكانس ذات قاعدة خشبية
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Date of
Applicant Name:
Nationality

اعالن الجريدة الرسمية

29/11/2021
Komatsu Ltd.
: Japan

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Foreign Company

Applicant for
Correspondence

841310- 11184 amman bakeen street

Trademark

Class

21

: تاريخ ايداع الطلب

كوماتسو ليمتد
يابان
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

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

: 3-6, 2-CHOME AKASAKA,
MINATO-KU, TOKYO, Japan

178376

29/11/2021

 ش بكين-  عمان11184 - 841310
21

Goods/Services

Lunch boxes; heat-insulated containers for beverages;
mugs; drinking flasks; drinking bottles for sports;
drinking flasks having heat insulation effect; drinking
flasks having heat insulation function and cooling
function; tumblers; tableware for babies and children,
other than knives, forks and spoons, of precious metal;
covers for PET bottles; portable insulation covers for
PET bottles; flower vases; lacquered bow]; lacquered
tray; chopsticks; barbecue griddles; barbecue mitts;
barbecue turners; barbecue serving tongs; holders for
PET bottles; cleaning instruments, hand-operated;
brushes; baby bath tubs; crockery; coasters, not of
paper or textile; coffee services [tableware]; cooking
utensils, non-electric; covers for flower pots; containers
for household or kitchen use; soap dishes; sports bottles
sold empty; utensils for household purposes; portable
cool boxes, non-electric; | services [dishes]; shoe horns;
glass ornaments; works of art made of china in the
shape of dump trucks; works of art of porcelain; works
of art of ceramic; cotton work gloves; industrial
packaging containers of glass or porcelain; kitchen
utensils and containers, not including gas water heaters
for household use, non-electric cooking heaters for
household purposes, kitchen worktops and kitchen
sinks; cleaning tools and washing utensils; cooler bags;
insulated lunch bags; thermal insulated tote bags for
food or beverages; polishing cloths; cloths for polishing
shoes; brushes for cleaning golf clubs; golf brushes.

الصنف

178376

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

علب للوجبات الخفيفة؛ أوعية عزل حراري للمشرويات؛
أقداح؛ مطرات للشرب؛ قوارير شرب للرياضة؛ مطرات
 قوارير شرب تعمل على: للشرب بمفعول عازل للحرارة
عزل الحرارة والتبريد أكواب أدوات مائدة لألطفال
واألوالد الصغار بخالف السكاكين والشوك والمالعق من
المعادن النفيسة؛ أغطية للقوارير المصنوعة من البولي
إيثيلين تريفثاليت؛ أغطية عزل للقوارير المصنوعة من
البولي إيثيلين تريفثاليت؛ مزهريات للزهور؛ أعواد
األكل؛ قالبات الشواء ؛ مالقط لتقديم الشواء حامالت
للقوارير المصنوعة من البولي إيثيلين تريفثاليت؛ أدوات
تنظيف تدار باليد؛ فراشي؟ أحواض استحمام لألطفال؛
أواني فخارية؛ [ صواني ليست من الورق أو النسيج؛
أطقم قهوة (أدوات مائدة)؛ أواني طهي غير كهريائية؛
اغطية ألوعية الزهور ؛ حاوبات لإلستعمال المنزلي
وللمطبخ؛ صحون للصابون؟؛ قوارير للرياضة تباع
فارغة؛ أواني لإلستخدام المنزلي؛ علب تبريد محمولة
وغير كهربائية؛ أطباق لبيسات أحذية؛ زينة زجاجية؛
أشغال فنية مصنوعة من الخزف الصيني على شكل
أشغال فنية من الخزف الصيني؛ أشغال فنية خزفية؛
قفازات عمل قطنية؛ حاويات من الزجاج أو الخزف
للتعبئة الصناعية؛ أواني وأوعية للمطبخ ال تتضمن
سخانات الماء بالغاز لإلستعمال المنزلي وسخانات طهي
غير كهربائية لغايات منزلية وأسطح المطبخ وأحواض
المطبخ؛ أدوات التنظيف وأواني الغسيل؛ حقائب تبريد؛
حقائب للوجبات الخفيفة عازلة؛ حقائب حمل لآلطعمة أو
المشروبات عازلة للحرارة؛ أقمشة للصقل؛ أقمشة لتلميع
.األحذية؛ فراشي للوازم الغولف
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تاريخ ايداع الطلب :

04/05/2021

اسم طالب التسجيل:

دي سي كوميكس
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

04/05/2021

Date of

DC Comics
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

2900 West Alameda Avenue,
 2900ويست االميدا افينيو ،بربانك،
Burbank, California 91505,
كاليفورنيا  ،91505الواليات المتحدة
USA
االميركية
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
178398
24
24
178398

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

THE FLASH
من اجل البضائع/الخدمات التالية

بياضات الحمامات ،تحديدا :مناشف الحمام وبياضات الحمام؛
لألسرة وستائر األسرة
بياضات األسرة ،تحديدا :بطانيات
ّ
ومالءات االسرة واغطية الفراش واغطية مخدات والمالحف
ومالحف الريش وأغطية الفرشات واألقمشة المكشكشة التي
توضع فوق الفرشات للحفاظ على نظافتها واألغطية المزينة
للمخدات ومفارش األسرة؛ تعليقات الحائط مصنوعه من النسيج؛
الستائر؛ الستائر من الجوخ؛ األقمشة المصنوعة من القطن
والبولسترين و  /أو النايلون؛ الكتان؛ المناديل القماشية وأغطية
المائدة القماشية وأغطية الطاوالت البالستيكية؛ مناشف المطبخ
وقطع تحديد األماكن القماشية وقفازات للغسيل ومفارش
الطاوالت القماشية والقطع الواقية القماشية؛ مناديل قماشية
واللحف ومناشف الغولف.

Goods/Services

;Bath linens, namely, bath towels and wash cloths
bed linens, namely; bed blankets, bed canopies,
bed sheets, bed spreads, pillow cases, comforters,
duvet covers, mattress covers, dust ruffles, pillow
;shams and bed spreads; textile wall hangings
curtains; draperies; cotton, polyester and/or nylon
fabric; linen; cloth napkins, fabric table cloths,
plastic table covers; kitchen towels, fabric place
mats, washing mitts, fabric table runners and cloth
coasters; handkerchiefs, quilts, and golf towels.
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تاريخ ايداع الطلب :

29/11/2021

اسم طالب التسجيل:

كوماتسو ليمتد
يابان
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Komatsu Ltd .
: Japan

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

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الفتات وأعالم ليست من الورق؛ أعالم لرايات على شكل مثلث
ليست من الورق؛ رايات لشركات؛ الفتات؛ مطرزات من النسيج
(تعلق على الجدران)؛ أغطية لحف من الريش؛ أغطية لحف
لالرائك؛ مناشف؛ مناديل؛ مناشف تبريد؛ مفارش للموائد؛
بطانيات؛ شراشف؛ أغطية (سائبة) لألثاث؛ أغطية للوسائد؛
أكياس نوم؛ منسوجات؛ منتجات النسيج محبوكة لإلستعمال
الشخصي؛ ناموسيات؛ مالءات (أنسجة)؛ لحف لألرانك؛ أقمشة
ألغطية فراش األرائك (أرائك غير محشوة)؛ أغطية للوسائد؛
شراشف لألسرة؛ مناديل للموائد من النسيج؛ مناشف أطباق
للتجفيف؛ شراشف جلدية؛ أغطية من النسيج للقوارير المصنوعة
من البولي إيثيلين تريفثاليت؛ مفارش واقية من النسيج.

24

Nationality

Foreign Company

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

 841310- 11184 ammanbakeen street

Applicant for
Correspondence

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

 11184 - 841310عمان  -ش بكين
178375

29/11/2021

Date of

24

Class

178375

Trademark

Goods/Services

Banners and flags, not of paper; triangle banner
;flags, not of paper; company flags; banners
;tapestry [wall hangings], of textile; duvet covers
;covers for futon quilts; towels; handkerchiefs
;cooling towels; table cloths; blankets; bed spreads
;covers [loose] for furniture; cushion covers
sleeping bags; textiles; woven textile goods for
personal use; mosquito nets; sheets [textile]; Futon
;quilts; Futon ticks [unstuffed Futon]; pillowcases
bedsheets; table napkins of textile; dish towels for
drying; bedsheets of leather; covers of textile for
PET bottles; coasters of textile.
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تاريخ ايداع الطلب :
اسم طالب التسجيل:
جنسية الطالب :
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

08/12/2021

Date of

زكريا جبر محمد جابر

zakariya jaber mohammad
jaber
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

عمان  -جبل النصر ش السيدة زينب  -جبر
مول الساريسي بناية رقم 83

amman - jabal al - nasr , alsayeda zainab str , jaber mall al
- sarisi83
425185- 11141 amman

08/12/2021

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ

 11141 - 425185عمان

رقم العالمة التجارية

178377

من اجل البضائع/الخدمات التالية

لحف وشراشف وبياضات وحرامات

الصنف

24

24

Class

178377

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

quilts , bedding , linens and blankets
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

23/11/2020

Applicant Name:

AL-Dayaghem For Trading
Agencies
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

23/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

الضياغم للوكاالت التجارية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

3rd floor, Al Zoubi Center
 شارع,3  عمارة الزعبي سنتر رقم,3 طابق
Building No. 3, Al Nasea
–  عمان, البيادر, حي الرونق,الناصية
Street, Al Rawnaq District, Al
االردن
Bayader, Amman - 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
178184
25
25
178184

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

BOB
Goods/Services

Clothing, shoes, footwear, headgear.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

.المالبس واالحذية ولباس القدم وأغطية الرأس
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تاريخ ايداع الطلب :

31/03/2021

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

31/03/2021

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
178149
25
25
178149

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مالبس للجمباز ،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
(بدون كعب) ،صنادل ،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; sandals
scarfs; hats; caps; gloves.
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تاريخ ايداع الطلب :

04/05/2021

اسم طالب التسجيل:

دي سي كوميكس
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

04/05/2021

Date of

DC Comics
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

2900 West Alameda Avenue,
 2900ويست االميدا افينيو ،بربانك،
Burbank, California 91505,
كاليفورنيا  ،91505الواليات المتحدة
USA
االميركية
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
178397
25
25
178397

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

THE FLASH
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مالبس الرجال والنساء واألطفال ،تحديدا :القمصان والقمصان
ذات األكمام القصيرة والكنزات الرياضية الفضفاضة وبدالت
الهرولة والبنطلونات والسراويل والسراويل القصيرة والبالئز
بدون أكمام للنساء والمالبس الواقية من المطر وصدارات
األطفال القماشية والتنانير والقمصان بدون أزرار والفساتين
وحماالت السراويل والكنزات والستر والمعاطف والمعاطف
الواقية من المطر وبدالت الثلج وربطات العنق واألرواب
والقبعات والطواقي والواقيات من الشمس والقفازات واألحزمة
واألوشحة ومالبس النوم ومالبس النوم والمالبس الداخلية
النسائية والمالبس الداخلية والجزم واالحذية واألحذية الرياضية
الخفيفة والصنادل والجوارب وجوارب صغيرة لألطفال
وجوارب ذات نعل ومالبس السباحة واألزياء التنكرية وأزياء
عيد القديسين.

Goods/Services

Clothing for men, women and children, namely,
shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers,
pants, shorts, tank tops, rainwear, cloth baby bibs,
skirts, blouses, dresses, suspenders, sweaters,
jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, robes,
hats, caps, sunvisors, gloves, belts, scarves,
sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, boots,
shoes, sneakers, sandals, socks, booties, slipper
socks, swimwear and masquerade and Halloween
costumes.
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تاريخ ايداع الطلب :

29/11/2021

اسم طالب التسجيل:

كوماتسو ليمتد
يابان
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

KOMATSU LTD
: Japan

Foreign Company

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

6-3, 2-CHOME AKASAKA,
MINATO-KU, TOKYO,
JAPAN
 841310- 11184 ammanbakeen street

 11184 - 841310عمان  -ش بكين
178380

29/11/2021

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

قمصان نصف كم (تي-شيرت)؛ قمصان بولو؛ قمصان للبذالت
بلوزات؛ قمصان غولف ؛ بلوزات فضفاضة؛  :جاكتات سترات
صوف بلوزات (كنزات صوفية)؛ كنزات صوفية؛ صدارات؛
سترات ؛ بلوزات بأزرار ؛ سراويل جوارب قصيرة وجوارب
طويلة ما عدا المخصصة للرياضة؛ أغطية للرأس؛ قبعات ؛
قالنس بمثابة أغطية للرأس ؛ قالنس غولف؛ قالنس محبوكة؛
أطراف أمامية للقبعات؛ واقيات من الشمس (أغطية للرأس)؛
مالبس شبه عباءات؛ معاطف واقية من المطر؛ أوشحة؛ ربطات
عنق؛ قمصان رداضية؛ سراويل األلعاب الرياضية؛ صدارات
ركوب الدراجات ؛ سراويل ركوب الدراجات؛ مناديل مخرمة
(مناديل للرقبة)؛ حاكيتات العمل؛ سراويل العمل؛ بيدالت العمل؛
أثواب العمال؛ مالبس لألطفال؛ صدارات لألطفال؛ مرايل
لألطفال غير مصنوعة من الورق؛ لباس القدم؛ مالبس ؛ أثواب
من الصوف (مالبس)؛ معاطف ؛ مالبس العمل؛ بيجامات ؛
مراييل (مالبس)؛ أغطية لألذنيين (مالبس)؛ بطانات خوذ
(أغطية للرأس)؛ خود للوقاية من الحرارة؛ يذالت لعبة الجودو؛ ّ
مالبس سائقى السيارات ؛ حماالت (شياالت)؛ أحزمة؛ أخذية
رياضية؛ أحذية وجزمات (ما عدا لباس القدم الرياضي)؛
جزمات العمل؛ أحذية العمل؛ جزمات؛ أحذية الكاحل ,

25

25

Class

Date of

178380

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

T-shirts; polo shirts; shirts for suits; blouses; golf
;shirts; sweatshirts; jackets; windcheaters; fleeces
;jumpers [pullovers]; pullovers; vests; sweaters
cardigans; pants; socks and stockings other than
special sportswear; headwear; hats; caps being
headwear; golf caps; knitted caps; cap visors; sun
visors [headwear]; ponchos; raincoats; scarves
;[scarfs]; neckties; gloves [clothing]; sport shirts
;athletic pants; cycling vests; cycling pants
bandanas [neckerchiefs]; work jackets; work
pants; working overalls; boiler suits; clothing for
babies; children's vests; bibs, not of paper; belts
;][clothing]; footwear; clothing; jerseys [clothing
coats; working clothing; pajamas; aprons
[clothing]; ear muffs [clothing]; helmet liners
;[headwear]; helmets for protection from heat
;clothes for sports; Judo suits; motorists’ clothing
;suspenders [braces]; waistbands; sports shoes
shoes and boots [other than special footwear for
sports]; work boots; work shoes; boots; ankle
boots
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Date of
Applicant Name:

07/04/2021

اعالن الجريدة الرسمية

MINISO (Hengqin) Enterprise
Management Co., Ltd.

Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Room 205, Second

Applicant for
Correspondence

Trademark

07/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

،.مينيسو (هنغكين)إنتربرايز مانيجمنت كو
إل تي دي
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

Floor
 نانشانزوي، سكند فلور أوفيس، 205 روم
Office, Nanshanzui Road No.
، هنغكين ديستريكت، 156 رود رقم
156, Hengqin District, Zhuhai
 الصين، غوانغدونغ بروفينس،زوهاي سيتي
City, Guangdong Province,
China.
Baianat Intellectual Property
- 910580ب.بيانات للملكية الفكرية ص
P.O.Box910580- 11191 Building
،  حي الصالحين،8 بناية رقم11191
No. 8 , Salheen Destruct
شارع محمد هليل عمان
Amman - Jordan
Class
الصنف
178284
26
26
178284

Goods/Services

badges for wear, not of precious metal; ornamental
novelty badges [buttons]; charms, other than for
jewellery, key rings or key chains; decorative
articles for the hair; clothing brooches; cordknitted Handwork; decorative ribbons; hat
trimmings; bobby pins; embroidery
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CN
Claim No : 50988995
Claim Date : 2020-11-04

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 ليست من معادن نفيسة؛ شارات شخصية،شارات للمالبس
 حلقات للمفاتيح أو، بخالف المجوهرات،للزينة [أزرار]؛ حلي
سالسل للمفاتيح؛ أدوات لتزيين الشعر؛ دبابيس مالبس للزينة؛
حبال محبوكة يدوياً؛ أشرطة للزينة؛ زينة للقبعات؛ دبابيس
.صينية؛ مطرزات
______________________________________
CN : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
50988995 : رقم االدعاء
04-11-2020 : تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

20/02/2022

اسم طالب التسجيل:

كيان للقهوة والمكسرات
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

20/02/2022

Date of

Kayan Coffee and Nuts
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

 144 -806ام اذينة

806- 144 um uthaina

 144 -806ام اذينة
178156

806- 144 um uthaina
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المخرمات والمطرزات والشرائط والجدائل؛ االزرار
والخطافات والعراوي .والدبابيس واإلبر؛ الزهور االصطناعية

26

26

Class

178156

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Lace and embroidery, ribbons and braid, buttons,
hooks and eyes, pins and needles, artificial flowers
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تاريخ ايداع الطلب :

18/05/2021

اسم طالب التسجيل:

دايملِر إيه جي
المانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

مرسيدسشتراسِه  70372, 120شتوتغارت
ألمانيا
الفكرية ص.ب- 910580

بيانات للملكية
11191بناية رقم  ،8حي الصالحين ،
شارع محمد هليل عمان
178322

الصنف

18/05/2021

Date of

Daimler AG
: Germany
Foreign Company

Applicant Name:

Mercedesstrasse 120 ,70372
Stuttgart Germany
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178322
27
27

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

MERCEDES-EQ
من اجل البضائع/الخدمات التالية

السجاد والبسط والحصر؛ مماسح أرجل للمداخل؛ مشمع فرش
األرضيات؛ أغطية أرضيات؛ ورق جدران؛ حصر وسجاد
للمركبات.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء 018339871 :
تاريخ االدعاء 18-11-2020 :

Goods/Services

;Carpets, rugs and mats; Door mats; Linoleum
;Floor coverings; Wallpaper; Artificial turf
Wallpaper; Vehicle mats and carpets
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018339871
Claim Date : 2020-11-18
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Date of
Applicant Name:

07/04/2021

اعالن الجريدة الرسمية

MINISO (Hengqin) Enterprise
Management Co., Ltd.

Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Room 205, Second

Applicant for
Correspondence

Trademark

07/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

،.مينيسو (هنغكين)إنتربرايز مانيجمنت كو
إل تي دي
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

Floor
 نانشانزوي، سكند فلور أوفيس، 205 روم
Office, Nanshanzui Road No.
، هنغكين ديستريكت، 156 رود رقم
156, Hengqin District, Zhuhai
 الصين، غوانغدونغ بروفينس،زوهاي سيتي
City, Guangdong Province,
China.
Baianat Intellectual Property
- 910580ب.بيانات للملكية الفكرية ص
P.O.Box910580- 11191 Building
،  حي الصالحين،8 بناية رقم11191
No. 8 , Salheen Destruct
شارع محمد هليل عمان
Amman - Jordan
Class
الصنف
178314
28
28
178314

Goods/Services

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

toys*;magic cube; Jigsaw puzzle; building blocks
[toys]; board games; toy ball; intelligent Toys; toy
figures; stuffed toys; toy models.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CN
Claim No : 51059349
Claim Date : 2020-11-06

لعب*؛ المكعب السحري؛ أحاجي الصور المقطوعة؛ قوالب بناء
[لعب]؛ ألعاب لوحية؛ كُرات لعب؛ اللعب الذكية؛ تماثيل لعب؛
.لعب أطفال محشوة؛ نماذج لعب
_______________________________________ا
CN : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
51059349 : رقم االدعاء
06-11-2020 : تاريخ االدعاء

________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give its owners the exclusive right to use the word
TOY separately from the mark

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق: لتنازل
 اذا ما وردت بمعزل عن العالمةTOY باستعمال الكلمة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

20/04/2021

اسم طالب التسجيل:

أمازون تكنولوجيز ،إنك.
امريكا

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 410تيري افنيو ان ،سياتل ،واشنطن
 ،98109الواليات المتحدة األمريكية
الفكرية ص.ب- 910580

بيانات للملكية
11191بناية رقم  ،8حي الصالحين ،
شارع محمد هليل عمان
178292

الصنف

20/04/2021

Date of

Amazon Technologies, Inc.
: United States

Applicant Name:

410 Terry Avenue N, Seattle,
Washington 98109, United
States of America
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178292
28
28

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

KITZY
من اجل البضائع/الخدمات التالية

ألعاب للحيوانات األليفة
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 90285542 :
تاريخ االدعاء 28-10-2020 :

Goods/Services

Pet toys
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90285542
Claim Date : 2020-10-28
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تاريخ ايداع الطلب :

29/11/2021

اسم طالب التسجيل:

كوماتسو ليمتد
يابان
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Komatsu Ltd.
: Japan

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

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

األطفال؛ لعب سيارات ُمعدة لركوب األطفال؛ لعب آلالت بناء
ُمعدة لركوب األطفال؛ نماذج د ُمى مصغرة؛ د ُمى وأشكال لعب؛
أقراص طائرة (لعب)؛ كرات قدم صغيرة؛ كرات قدم؛ كرات
غولف؛ نقاط انطالق لعبة الغولف؛ محددات لكرات الغولف؛
عدد إصالح مالعب الغولف (ملحقات للعبة الغولف)؛ زينة
شجرة عيد الميالد ما عدا اإلضاءة والشموع والحلويات؛
بالونات؛ لعب مطاطية؛ لعب؛ نماذج لعب؛ قوالب صب معيارية
لنماذج لعب؛ مركبات لعب؛ خوذ لعب؛ طائرات بدون طيار
(لعب)؛ أجهزة لاللعاب؛ ألعاب؛ أحاجي؛ طائرات ورقية؛ ورق
لعب (شدة)؛ ألعاب لوحية؛ دمى؛ كرات لعب؛ كرات لأللعاب
الرياضية؛ معدات األلعاب الرياضية؛ آلالت للتمارين البدنية؛
أكياس للعبة الغولف مع أو بدون عجالت؛ عربات ذات دوالبين
ألكياس لعبة الغولف؛ عربات ترولي ألكياس لعبة الغولف؛
قفافيز لعبة الغولف؛ عدة صيد السمك؛ آالت تسلية تعمل
أوتوماتيكيا ً أو بالنقد.

28

Nationality

Foreign Company

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

 841310- 11184 ammanbakeen street

Applicant for
Correspondence

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

 11184 - 841310عمان  -ش بكين
178383

29/11/2021

Date of

28

Class

178383

Trademark

Goods/Services

Toy construction blocks; footballs [soccer] of
leather; stuffed toys; ride - on toys; ride-on toy
;cars; ride-on toy construction machinery
;miniature toy models; toy dolls and toy figures
flying discs [toys]; mini footballs; footballs; golf
balls; golf tees; golf ball markers; divot repair
tools [golf accessories]; ornaments for Christmas
;trees, except lights, candles and confectionery
balloons; rubber toys; toys; toy models; die-cast
scale model toys; toy vehicles; toy helmets; drones
;[toys]; apparatus for games; games; puzzles; kites
;playing cards; board games; dolls; playing balls
balls for sports; sports equipment; machines for
physical exercises; golf bags, with or without
wheels; golf bag carts; golf bag trolleys; golf
gloves; fishing tackle; amusement machines,
automatic and coin-operated.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

31/01/2018

اسم طالب التسجيل:

الشركة العربية لمنتجات االلبان اراب ديري
باندا
مصر
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

منطقة القطامية  -البساتين ودار السالم
القاهرة

the arab dairy products co

Nationality

: Egypt
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
alqatameyah 29 albasateen

P.O.Box9028- 11191 amman
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

زالل بيض الطعام ،الجينات للطعام ،زبدة  ،زبدة لب الشوكوالتة
 ،زبدة الكاكاو ،زبدة جوز الهند ،زبدة فول سوداني ،كريمة
الزبدة  ،كازئين (بروتين اللبن) للطعام ،جبنة ،قشدة (منتجات
االلبان) ،قشدة مخفوقة  ،بيض صالح لألكل دهون صالحة لالكل
 ،زيوت صالحة لالكل  ،بيض  ،بيض مسحوق  ،مخاليط تحتوي
على دهن لشرائح الخبز مواد دهنية لصنع دهون صالحة لألكل،
كفير [مشروب من اللبن ،كوميس من اللبن ،سمن نباتي ،حليب
مشروب مشروبات الحليب يكون الحليب هو السائد فيها،
منتجات حليب ،لبن مخيض ،بياض البيض ،لبن رائب (زبادي)
صفار البيض

Applicant Name:

salam circle cairo

ص.ب 11191 -9028عمان
178059

31/01/2018

Date of

29

29

Class

178059

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Albumen for food, Alginates for food, Butter,
Butter (Chocolate nut), Butter (Cocoa), Butter
(Coconut, )Butter (Peanut), Buttercream, Casein
for food, cheese, Cream [dairy products], Cream
(Whipped), Edible birds' nests, ible fats, Edible
oils, Eggs, Eggs (Powdered), Fat containing
mixtures for bread slices, Fatty substances for the
manufacture of edible fats, Kefir [milk
beverage],Kumys [kumyss] [milk beverage],
Margarine, Milk, Milk beverages [milk
predominating], Milk products, Whey, white of
egg, Yogurt, Yolk eggs
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

31/01/2018

اسم طالب التسجيل:

الشركة العربية لمنتجات االلبان اراب ديري
باندا
مصر
شركة اجنبية

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

منطقة القطامية  -البساتين ودار السالم
القاهرة

عنوان التبليغ

ص.ب 11191 -9028عمان

رقم العالمة التجارية

178060

31/01/2018
the arab dairy products co

من اجل البضائع/الخدمات التالية

زالل بيض الطعام ،الجينات للطعام ،زبدة  ،زبدة لب الشوكوالتة
 ،زبدة الكاكاو ،زبدة جوز الهند ،زبدة فول سوداني ،كريمة
الزبدة  ،كازئين (بروتين اللبن) للطعام ،جبنة ،قشدة (منتجات
االلبان) ،قشدة مخفوقة  ،بيض صالح لألكل دهون صالحة لالكل
 ،زيوت صالحة لالكل  ،بيض  ،بيض مسحوق  ،مخاليط تحتوي
على دهن لشرائح الخبز مواد دهنية لصنع دهون صالحة لألكل،
كفير [مشروب من اللبن ،كوميس من اللبن ،سمن نباتي ،حليب
مشروب مشروبات الحليب يكون الحليب هو السائد فيها،
منتجات حليب ،لبن مخيض ،بياض البيض ،لبن رائب (زبادي)
صفار البيض

Applicant Name:
Nationality

: Egypt
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
alqatameyah 29 albasateen

salam circle cairo
P.O.Box9028- 11191 amman

الصنف

Date of

29

29

Class

178060

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Albumen for food, Alginates for food, Butter,
Butter (Chocolate nut), Butter (Cocoa), Butter
(Coconut, )Butter (Peanut), Buttercream, Casein
for food, cheese, Cream [dairy products], Cream
(Whipped), Edible birds' nests, ible fats, Edible
oils, Eggs, Eggs (Powdered), Fat containing
mixtures for bread slices, Fatty substances for the
manufacture of edible fats, Kefir [milk
beverage],Kumys [kumyss] [milk beverage],
Margarine, Milk, Milk beverages [milk
predominating], Milk products, Whey, white of
egg, Yogurt, Yolk eggs
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تاريخ ايداع الطلب :

11/02/2021

اسم طالب التسجيل:

آرال فودز اي ام بي اي
دنمارك
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سونديرهوج  8260 14فايبي جيه
الدانمارك

11/02/2021

Date of

Arla Foods amba
: Denmark
Foreign Company

Applicant Name:

Sønderhøj 14 8260 Viby J
Denmark

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
178352
29
29
178352

من اجل البضائع/الخدمات التالية

اللحوم واألسماك والدواجن ولحوم الطرائد؛ معجون الكبد؛
فطائر الخضراوت؛ مستخلصات اللحوم؛ بدائل اللحوم التي
أساسها الخضراوات؛ بدائل اللحوم التي أساسها األلبان؛
الوجبات الجاهزة التي تتكون أساسا ً من بدائل اللحوم؛
البروتين النباتي المر ّكب والمش ّكل ليستخدم كبديل للحوم؛
بروتين األلبان المر ّكب والمش ّكل ليستخدم كبديل للحوم؛
البيض؛ الحليب ومنتجات الحليب؛ منتجات األلبان وبدائل
األلبان؛ بدائل الحليب بما في ذلك حليب الصويا وحليب
الشوفان وحليب جوز الهند وحليب اللوز وكذلك على شكل
مسحوق؛ المشروبات التي أساسها الجاودار كبدائل للحليب؛
المشروبات التي أساسها الجاودار (بدائل الحليب) على شكل
مسحوق؛ الحليب على شكل مسحوق؛ الكريم على شكل
مسحوق؛ حليب الجاودار على شكل مسحوق؛ بدائل الكريمة؛
اللبن؛ اللبن المخ ّمر بما في ذلك اللبن المخمر الذي أساسه
النبات؛ اللبن غير المخمر بما في ذلك اللبن غير المخمر الذي
أساسه النبات؛ حلويات اللبن؛ المشروبات التي أساسها اللبن؛
منتجات جبن اللبن الرائب الطازج؛ المشروبات التي تتكون
سا من خليط من اللبن وجبن اللبن الرائب الطازج؛
أسا ً
سا من خليط من اللبن وجبن اللبن
الحلويات التي تتكون أسا ً
الرائب الطازج؛ حلويات جبن اللبن الرائب الطازج؛
الحلويات التي تتكون أساسا ً من اللبن و/أو جبن اللبن الرائب
الطازج والتي تحتوي أيضًا على موسلي و  /أو فواكه مجففة
و  /أو مكسرات؛ المشروبات المصنوعة من منتجات األلبان
بما في ذلك مخفوق الحليب وحليب الشوكوالتة؛ مستحضرات
إعداد المشروبات التي أساسها منتجات األلبان؛ حليب
البروتين؛ مصل اللبن؛ مصل اللبن الجاف؛ مسحوق مصل
اللبن؛ مصل اللبن المر ّكز؛ بروتين مصل اللبن؛ مصل اللبن
منزوع البروتين؛ خميرة اللبن من غشاء معدة العجل؛ الجبنة؛
الجبنة القابلة للدهن؛ مسحوق الجبنة؛ أطعمة الوجبات الخفيفة

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Meat, fish, poultry and game; liver patées; vegetable
patées; meat extracts; vegetable-based meat
substitutes; dairy-based meat substitutes; prepared
;meals consisting primarily of meat substitutes
formed textured vegetable protein for use as a meat
substitute; formed textured dairy protein for use as a
meat substitute; eggs; milk and milk products; dairy
products and dairy substitutes; milk substitutes,
including soy milk, oat milk, coconut milk, almond
milk, also in powder form; rye-based beverages as
milk substitutes; rye-based beverages (milk
;substitutes) in powder form; milk in powder form
;cream in powder form; rye milk in powder form
substitutes for cream; yoghurt; fermented yoghurt,
including fermented plant-based yoghurt; nonfermented yoghurt, including non-fermented plantbased yoghurt; yoghurt desserts; drinks based on
yoghurt; skyr; beverages mainly consisting of a
mixture of yoghurt and skyr; desserts mainly
consisting of a mixture of yoghurt and skyr; skyr
desserts; dessert mainly consisting of yoghurt and/or
skyr, also containing muesli and/or dried fruit and/or
nuts; drinks made from dairy products, including
milk shakes and chocolate milk; preparations for
making dairy-based drinks; protein milk; whey; dry
whey; whey powder; whey concentrate; whey
protein; whey permeates; rennet; cheese; cheese
;spreads; cheese powder; cheese-based snack foods
desserts made from milk products; milk-based
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التي أساسها الجبنة؛ الحلويات المصنوعة من منتجات
الحليب؛ الوجبات الخفيفة التي اساسها الحليب؛ حلويات
البودنغ المعدّة من منتجات االلبان؛ حلويات األلبان الباردة؛
الغموس الذي أساسه األلبان؛ الزيوت والدهون لألطعمة؛
الزبدة؛ الزبدة المن ّكهة؛ منتجات األلبان القابلة للدهن؛ منتجات
سا من خليط
األلبان والخضروات القابلة للدهن التي تتكون أسا ً
من الزبدة والزيت النباتي؛ الزبدة المركزة؛ زيت الزبدة؛
السمن؛ الكريما ا لحامضة؛ بدائل الزبدة؛ السمن الحيواني؛
مستحضرات الزبدة؛ زبدة مع أعشاب؛ الحليب المستخدم في
الطبخ؛ المنتجات القابلة للدهن للخبز التي أساسها الدهون
القابلة لألكل؛ بدائل األلبان على شكل مسحوق أو معجون؛
بدائل الزبدة على شكل سائل أو على شكل مسحوق أو
معجون؛ بدائل الزبدة المن ّكهة؛ بدائل زيت الزبدة؛ منتجات
قابلة للدهن أساسها النباتات؛ الخضراوات القابلة للدهن؛
الفاكهة القابلة للدهن؛ زبدة اللوز؛ زبدة جوز الهند؛ زبدة
البذور؛ الزبدة المصنوعة من المكسرات؛ بدائل األلبان التي
أساسها النباتات؛ المستحضرات الغذائية المصنوعة في
الغالب من النباتات المعالجة بما في ذلك الخضار و  /أو
الفاكهة المعالجة؛ مستحضرات الطبخ المصنوعة في الغالب
من النباتات المعالجة بما في ذلك الخضار و  /أو الفاكهة
المعالجة؛ مستحضرات غذائية نباتية؛ الحلويات المصنوعة
في الغالب من النباتات المعالجة بما في ذلك الخضار و  /أو
الفاكهة المعالجة؛ الحلويات التي أساسها النباتات؛ السمن
النباتي؛ بدائل السمن النباتي؛ الفواكه والخضار المحفوظة
والمج ّمدة والمجففة والمطبوخة؛ المواد الهالمية وال َمربى
والفواكه المطبوخة بالسكر؛ الوجبات الخفيفة التي أساسها
الفاكهة؛ ألواح الوجبات الخفيفة التي أساسها الفاكهة
والمكسرات؛ الوجبات الخفيفة التي أساسها المكسرات؛
خلطات الوجبات الخفيفة التي تتكون من الفاكهة المجففة
والمكسرات المعالجة؛ الوجبات الجاهزة التي تتكون أساسا
من الخضار؛ الشوربات؛ مستحضرات لعمل الشوربات؛
مركزات مرق اللحم.

snacks; dairy puddings; chilled dairy desserts; dairybased dips; oils and fats for food; butter; flavoured
butter; dairy spreads; dairy and vegetable spreads
mainly consisting of a mixture of butter and
;vegetable oil; concentrated butter; butter oil; ghee
sour cream; butter substitutes; clarified butter; butter
preparations; butter with herbs; butter for use in
cooking; edible fat-based spreads for bread; dairy
substitutes in powder or paste form; butter
substitutes in liquid, powder or paste form; flavoured
butter substitutes; butter oil substitutes; plant-based
spreads; vegetable spreads; fruit spreads; almond
butter; coconut butter; seed butters; butter made of
nuts; plant-based dairy substitutes; food preparations
made predominantly of processed plants, including
of processed vegetables and/or fruits; cooking
preparations made predominantly of processed
plants, including of processed vegetables and/or
fruits; plant based food preparations; desserts made
predominantly of processed plants, including of
processed vegetables and/or fruits; plant-based
;desserts; margarine; margarine substitutes
preserved, frozen, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes; fruit-based snack
food; fruit- and nut-based snack bars; snack foods
based on nuts; snack mixes consisting of dehydrated
fruit and processed nuts; prepared meals consisting
principally of vegetables; soups; preparations for
making soups; broth concentrates.

_____________________________________
__اشتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون
باأللوان األزرق الداكن واألحمر والرمادي وذلك بموجب
النموذج المودع مع الطلب.
_____________________________________
__التنازل :ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق
باستعمال الكلمة  ESTDوالرقم  1901عندما تظهر بشكل
مختلف أو بمعزل عن العالمة.

________________________________________
Special condition : The registration of this trademark
should be in dark blue, red, and grey according to the
print filed with the application.
________________________________________Di
sclaimer : The registration of this trademark does not
give the owners the exclusive right to use the word
ESTD and the numeral 1901 whenever appearing
differently or separately from the mark.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

15/02/2021

اسم طالب التسجيل:

سوسيتيه دي برودوي نستله أس.ايه.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

سويسرا
شركة اجنبية
 1800مدينة فيفاي ،سويسرا

15/02/2021

Date of

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

Applicant Name:

1800 VEVEY, Switzerland

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
178354
29
29
178354

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

OPTIFAST
من اجل البضائع/الخدمات التالية

الخضروات والبطاطا (المحفوظة ،المجمدة ،المجففة أو
المطبوخة) ،الفواكه (المحفوظة ،المجمدة ،المجففة أو
المطبوخة) ،المشروم (المحفوظ ،المجفف أو المطبوخ) ،اللحوم
والدواجن ،الطرائد واألسماك و منتجات األطعمة البحرية،
وجميع هذه البضائع على شكل خالصات ،الشوربات ،الهالميات
(جلي) ،معاجين الطعام المصنوعة من اللحوم ومعاجين
الخضراوات ومعاجين الزيتون والمعاجين المعدة من البندق
ومعاجين الحساء ومعلبات لحم الخنزير ومعلبات األسماك
ومعلبات الخضراوات ومعلبات الفواكه ومعلبات المأكوالت
البحرية ومعلبات المعكرونة واألطعمة المحفوظة والمخلالت
واللحوم المحفوظة والطماطم المحفوظة والوجبات الجاهزة
المطبوخة التي تتكون بشكل أساسي من الدواجن والوجبات
الجاهزة المطبوخة التي تتكون بشكل أساسي من اللحوم
والوجبات الجاهزة المطبوخة التي تتكون بشكل أساسي من لحم
الديك الرومي والوجبات الجاهزة المطبوخة التي تتكون بشكل
أساسي من الدجاج والوجبات الجاهزة المطبوخة التي تتكون كليًا
أو بشكل أساسي من لحم الطرائد  ،المجمدة أو المجففة،
المربيات ،البيض ،الحليب ،القشدة ،الزبدة ،األجبان
ومستحضرات الطعام األخرى التي أساسها الحليب ،بدائل
الحليب ،المشروبات المصنوعة مع الحليب ،الحلويات التي
أساسها الحليب والحلويات التي أساسها القشدة ،األلبان ،حليب
الصويا (بدائل الحليب) ،المستحضرات التي أساسها فول
الصويا ،الزيوت و الدهون القابلة لألكل ،مستحضرات البروتين
لالستهالك البشري ،القشدة غير اللبنية ،السجق ،اللحوم المقددة،
زبدة الفستق ،الشوربات ،مركزات الشوربات ،المرقات،
مكعبات الحساء ،الحساء غير المركز ،مرق اللحم.

Goods/Services

Vegetables and potatoes (preserved, frozen, dried
or cooked), fruits (preserved, frozen, dried or
cooked), mushrooms (preserved, dried or cooked),
meat, poultry, game, fish and seafood, all these
products also in the form of extracts, soups, jellies,
Food pastes made from meat, Vegetable pastes,
Olive pastes, Pastes made from nuts, Soup pastes,
Pork preserves, Fish preserves, Vegetable
preserves, Fruit preserves, Seafood preserves,
Pasta preserves, Preserves, pickles, Meat
preserves, Tomato preserves, Ready cooked meals
consisting primarily of poultry, Ready cooked
meals consisting primarily of meat, Ready cooked
meals consisting primarily of turkey, Ready
cooked meals consisting primarily of chicken,
Ready cooked meals consisting wholly or
substantially wholly of game, frozen or
dehydrated; jams; eggs; milk, cream, butter,
cheese and other food preparations having a base
;of milk; milk substitutes; milk-based beverages
;milk-based and cream-based desserts; yoghurts
soya milk (milk substitute), soya-based
preparations; edible oils and fats; protein
;preparations for human food; non-dairy creamers
sausages; charcuterie; peanut butter; soups, soup
concentrates, broth, stock cubes, bouillon,
consommés.
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Date of

08/03/2021

Applicant Name:

Shahini Group Company
: Saudi Arabia
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Jeddah - Saudi Arabia

08/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة مجموعة شاهيني
سعودية
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

جده – المملكة العربية السعودية

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
921100  ب. ص، شارع مكة،104 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن11192 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178179
29
29
178179

Goods/Services

Butter; Charcuterie; Cheese; Croquettes; Edible
birds’ nests; Edible fats; Eggs; Food Products
made from preserved or canned fish; Frosted
fruits; Frozen fruits; Fruit, preserved; Fruit pulp;
Fruits (Frosted—); Fruits, tinned [canned (Am.)];
Game, not live; Liver; Liver pate; Lobsters, not
live; Margarine; Meat; Meat extracts; Meat jellies;
Meat, preserved; Meat, tinned [canned]; Meats
(Salted—); Pastes (Liver—); Pate (Liver—); Pork;
Potato chips; Potato crisps; Potato flakes; Potato
fritters; Poultry, not live; Powdered eggs; Prawns,
not live; Pulp (Fruit—); Salmon; Salted fish;
Salted meats; Sausages; Sausages in batter;
Shellfish, not live; Shrimps, not live; Tuna fish;
Vegetables, preserved; Vegetables, tinned
[canned]; Whipped cream; White of eggs;
Yoghurt; Yogurt; Yolk of eggs.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 دهون، بيض صالح لالكل، كبة، جبنة، لحوم مطبوخة،زبدة
 منتجات غذائية معدة من السمك المحفوظ، بيض،صالحة لالكل
 لب، فواكه محفوظة، فواكه مجمدة، فواكه مثلجة،أو المعلب
 لحم، غير حية، لحوم الصيد، فواكه معلبة، فواكه مثلجة،فواكه
 جراد،] سرطان بحري [غير حي، عجينة لحم الكبد،الكبد
 هالم، خالصات لحم، لحوم، سمن نباتي،]بحري [غير حي
، عجبنة لحم الكبد، لحوم مملحة، لحم معلب، لحم محفوظ،لحم
، شرائح بطاطا، رقائق بطاطا، لحم خنزير،عجينة لحم الكبد
، لحوم دواجن غير حية، فطائر بطاطا مقلية،رقائق بطاطا هشة
 سمك، سلمون، لب فواكه،] قريدس [غير حي،بيض مسحوق
 أسماك قشرية غير، عجينة سجق، سجق، لحوم مملحة،مملح
، خضراوات محفوظة، سمك تونا، جمبري غير حي،حية
 لبن رائب، بياض بيض، قشدة مخفوقة،خضراوات معلبة
. صفار بيض،) لبن رائب (زبادي،)(زبادي
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تاريخ ايداع الطلب :

04/04/2021

اسم طالب التسجيل:

جذور عمان للتجارة
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

04/04/2021

Date of

amman roots trading
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

 15010 -11134عمان ماركا مجمع نانسي
سنتر

11134- 15010 Amman Marka
nanci center

 15010 -11134عمان ماركا مجمع
نانسي سنتر

11134- 15010 Amman Marka
nanci center

178342

الصنف

جولدن فنجر

29

29

Class

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

178342

Golden fingers

من اجل البضائع/الخدمات التالية

أسماك قشرية ،غير الحي ,اللحوم ،المعلبة ,)) .اللحوم،
المحفوظة ,اللحم المجفف بالتجميد ,الدواجن ،غير الحي ,اللحوم
واالسماك والدواجن المجمدة والمجففة ,لبن الزبادي ,سمك
السلمون ،غير الحي ,المخلالت الدواجن ،غير الحي ,اللحوم,
سلطات الفواكه ,مربی فواكه ,اللحوم واالسماك ولحوم الدواجن
والصيد العدس ،المحفوظة ,فواكه ،المعلبة ,)) .رقائق البطاطس,
سمك السردين ،غير الحي ,مستخلصات اللحوم ,سمك السردين،
غير الحي ,مستخلصات اللحوم ,الفواكه ،المحفوظة ,السمن
النباتي ,الزبدة ,سمك مملح زيوت الطعام ,الفواكه المجمدة,
األسماك ،المعلبة)) .

Goods/Services

shellfish, not live, meat, tinned canned (Am.),
meat, preserved, freeze-dried meat, poultry, not
live, Frozen and dried meat, fish and poultry,
yogurt, salmon, not live, pickles, poultry, not live,
meat, fruit salads, marmalade, Meat, fish, poultry
and hunting, lentils, preserved, fruits, tinned
canned (Am.), potato chips, sardines, not live,
meat extracts, sardines, not live, meat extracts,
fruit, preserved, margarine, butter, salted fish, oils
for food, frozen fruits, fish, tinned canned (Am.),
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

25/04/2021

اسم طالب التسجيل:

الشركة العربية االسترالية لمنتجات االلبان
والتغليف
االردن
مناطق حرة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

المناطق الحرة ،األردن
ابو غزالة للملكية الفكرية
11192عمان -
178206

25/04/2021

Date of

Arab Australian for Dairy and
Packing Products L.L.C
: Jordan
FREE ZONES

Applicant Name:

Free Zones, Jordan
ص.ب- 921100

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

29

Abu -Ghazaleh Intellectual
Property TMP A gents
P.O.Box921100- 11192 amman
Class
178206
29

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

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

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

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

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

تاريخ ايداع الطلب :

25/04/2021

اسم طالب التسجيل:

الشركة العربية االسترالية لمنتجات االلبان
والتغليف
االردن
المناطق الحرة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

المناطق الحرة ،األردن
ابو غزالة للملكية الفكرية
11192عمان -
178207

25/04/2021

Date of

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

Applicant Name:

Free Zones, Jordan
ص.ب- 921100

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

29

Abu -Ghazaleh Intellectual
Property TMP A gents
P.O.Box921100- 11192 amman
Class
178207
29

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

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

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

______________________________________
_التنازل :إن تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق
المطلق بإستعمال الكلمات ( )FRESHو ( )FIELDSإذا ما
وردت بمعزل عن العالمة.

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give the owners the exclusive right to use
the words (FRESH) and (FIELDS) if used
separately from the Mark.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

25/04/2021

اسم طالب التسجيل:

الشركة العربية االسترالية لمنتجات االلبان
والتغليف
االردن
المناطق الحرة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

المناطق الحرة ،األردن
ابو غزالة للملكية الفكرية
11192عمان -
178208

25/04/2021

Date of

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

Applicant Name:

Free Zones, Jordan
ص.ب- 921100

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

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

29

Abu -Ghazaleh Intellectual
Property TMP A gents
P.O.Box921100- 11192 amman
Class
178208
29

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

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

17/06/2021

اسم طالب التسجيل:

بابل شايت المحدودة
هنغاريا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

اتش  1138بودابست ،نيبفوردو شارع .22
بي .اب .9 .ام ،.هنغاريا
ابو غزالة للملكية الفكرية
11192عمان
178215

Babel Sajt Kft.
: Hungary
Foreign Company

Applicant Name:

H 1138 Budapest, Nepfurdo
utca 22. B. ep. IX. em.,
Hungary
921100- 11192

- 921100

الصنف

17/06/2021

Date of

29

29

Class

178215

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Buda
من اجل البضائع/الخدمات التالية

الجبن ومنتجات الجبن ومنتجات األلبان.

Goods/Services

Cheese, Cheese products, Dairy products.
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تاريخ ايداع الطلب :

09/08/2021

اسم طالب التسجيل:

القمه لصناعة الشيبس

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

Alqima for chips
manufacturing
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

عمان -مدينة سحاب الصناعيه-2912
11512

factory. Sehap city 292-11512

 11171 -711393عمان -مدينة سحاب
الصناعيه

711393- 11171 factory. Sehap
city

178067

من اجل البضائع/الخدمات التالية

التونة غير الحي

اعالن الجريدة الرسمية

09/08/2021

Date of

الصنف

29

29

Class

178067

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Tuna not live
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

05/06/2022

Applicant Name:

Al-Tabeea Company Trading
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

شركة الطبيعة للتجارة
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

 ماركا/  عمان1143 -430941

430941- 1143 amman / marka
Class

: تاريخ ايداع الطلب

 ماركا/ عمان

amman / marka

178310

05/06/2022

29

29

Goods/Services

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

الصنف

178310

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

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

تاريخ ايداع الطلب :

12/06/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م
االردن
مساهمة عامة

Siniora Food Industries PLC
: Jordan
Public Shareholding Company

مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية ،سحاب
االردن

King Abdullah II Bin Hussien,
Industrial Estate, Sahab Jordan

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

شركة العالمة الثالثية لالستشارات ( تراي
مارك) ص.ب 11118 -7780عمان،
االردن
الصنف
29
178298

من اجل البضائع/الخدمات التالية

لحوم المرتديال

12/06/2022

Date of
Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

TRI MARK CONSULTING
P.O.Box7780- 11118 Amman,
Jordan
Class
178298
29

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Meat mortadella
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

12/06/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة سنيورة للصناعات الغذائية ذ.م.م

Siniora Food Industries
Co.Ltd
: Jordan
Public Shareholding Company

مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية ،سحاب
االردن

King Abdullah II Bin Hussien,
Industrial Estate, Sahab Jordan

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مساهمة عامة

شركة العالمة الثالثية لالستشارات ( تراي
مارك) ص.ب 11118 -7780عمان،
االردن
الصنف
29
178297

من اجل البضائع/الخدمات التالية

لحوم المرتديال

12/06/2022

Date of
Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

TRI MARK CONSULTING
P.O.Box7780- 11118 Amman,
Jordan
Class
178297
29

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

meat mortadella
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

27/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شر كة زمزم لصناعة الزيوت النباتيه
والمواد الغذائيه
االردن
ذ.م.م

zamzam for oil and food
industry co
: Jordan
Limited Liability Company

المدينة/الشارع عمان شارع الصهاة

city/street amman al suha st

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 11196 -963563المدينة/الشارع عمان
شارع الصهاة
178332

الصنف

27/08/2020

Date of
Applicant Name:

963563- 11196 city/street
amman al suha st
30

30

Class

178332

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Goods/Services

االرز،السكر

Rice,suger
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

20/01/2021

Applicant Name:

Yanal Wael Shafeeq Ajilat
: Jordan
FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

20/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

ينال وائل شفيق عجيالت
االردن
مؤسسة

:اسم طالب التسجيل

Subhi Al-Shurafa Street - next
 بجانب السفارة- شارع صبحي الشرفاء
to the Indonesian embassy  االردن-  عمان-  عبدون- االندونيسية
Abdoun - Amman - 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
178140
30
30
178140

Goods/Services

Chocolate, nougat, Turkish delight (Halqum),
delights (Raha)

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

شوكوالته والنوجا والراحة و الحلقوم
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

15/02/2021

Applicant Name:

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

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

1800 VEVEY, Switzerland

15/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.ايه.سوسيتيه دي برودوي نستله أس

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية
 سويسرا، مدينة فيفاي1800

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
178351
30
30
178351

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

OPTIFAST
Goods/Services

Coffee, coffee extracts, coffee-based preparations and
beverages; iced coffee; coffee substitutes, extracts of
coffee substitutes, preparations and beverages based on
coffee substitutes; chicory; tea, tea extracts, tea-based
preparations and beverages; iced tea; malt-based
preparations; cocoa and cocoa-based preparations and
beverages; chocolate, chocolate products, chocolatebased preparations and beverages; confectionery,
sweets, candies; sugar confectionery; sugar; chewing
gum; natural sweeteners; bakery products, namely;
pies, bread, cookies, cakes, brownies, muffins and
donuts, bread, yeast, pastry; biscuits, cakes, cookies,
wafers, toffees, puddings; ice cream, water ices,
sherbets, frozen confections, frozen cakes, soft ices,
frozen desserts, frozen yoghurts; binding agents for
making ice cream and/or water ices and/or sherbets
and/or frozen confections and/or frozen cakes and/or
soft ices and/or frozen desserts and/or frozen yoghurts;
honey and honey substitutes; breakfast cereals, muesli,
corn flakes, cereal bars, ready-to-eat cereals; cereal
preparations, namely; breakfast cereals, cereal biscuits,
cereal bars, cereal-based energy bars, cereal-based
snacks, rice, pasta, noodles; foodstuffs having a base of
rice, of flour or of cereals, also in the form of readymade dishes; pizzas; sandwiches; mixtures of
alimentary paste and oven-ready prepared dough;
sauces; soya sauce; ketchup; aromatising or seasoning
products for food, edible spices, condiments, salad
dressings, mayonnaise; mustard; vinegar.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

القهوة ومستخلصات القهوة والمستحضرات والمشروبات التي أساسها
، بدائل القهوة ومستخلصات بدائل القهوة، القهوة المثلجة،القهوة
 الهندباء،المستحضرات والمشروبات المصنوعة من بدائل القهوة
 المستحضرات والمشروبات، الشاي ومستخلصات الشاي،البرية
 المستحضرات التي أساسها، الشاي المثلج،المصنوعة مع الشاي
، الكاكاو والمستحضرات والمشروبات التي أساسها الكاكاو،المالت
 المستحضرات والمشروبات التي، منتجات الشوكوالته،الشوكوالته
، الحلوى، منتجات الحلويات، منتجات الحلوى،أساسها الشوكوالته
 المحليات، العلكة المضغية ليست ألغراض طبية،حلوى السكر،السكر
 الفطائر والخبز والكعك المحلّى: تحديدا، منتجات المخابز،الطبيعة
والكعك وكعك الشوكوال المحشو بالشوكوال وكعك المافن وكعك
، البسكويت، المعجنات، الخميرة،الدونات المقلي والمحلّى الخبز
) التوفي (الحلويات الدبقة، الرقائق الهشة، البسكويت المحلى،الكعك
، الشربات، مثلجات المياه، األيس كريم، حلوى البودينغ،الكرمل
،  االلبان المثلجة، الحلويات المثلجة، الكعك المجمد،الحلويات المثلجة
 الحبوب، ورقائق الذرة، موسلي، حبوب اإلفطار،العسل وبدائل العسل
، مستحضرات الحبوب،على شكل أصابع والحبوب الجاهز لألكل
 حبوب اإلفطار وبسكويت الحبوب وألواح الحبوب وألواح:تحديدا
تزويد الجسم بالطاقة التي أساسها الحبوب الوجبات الخفيفة التي
 األطعمة المصنوعة، المعكرونة والشعيرية، األرز، أساسها الحبوب
، وأيضا ً على شكل أطباق جاهزة، الطحين والحبوب،من األرز
 المستحضرات الجاهزة للخبز و المصنوعة من، الساندويشات،البيتزا
، صلصة الصويا، الصلصات،العجينة النشوية و عجينة الكيك
، المنتجات الخاصة باضافة النكهة او التوابل لالطعمة،الكاتشاب
 المايونيز والخردل، التوابل وزينة السلطات،البهارات القابلة لألكل
.والخل
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

15/04/2021

اسم طالب التسجيل:

سوسيتيه دي برودوي نستله أس.ايه.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

سويسرا
شركة اجنبية
 1800مدينة فيفاي ،سويسرا

15/04/2021

Date of

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

Applicant Name:

1800 VEVEY, Switzerland

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
178353
30
30
178353

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

NATURE'S HEART
من اجل البضائع/الخدمات التالية

Goods/Services

Confectionery; chocolate; chocolate-based
الحلويات؛ الشوكوال؛ المشروبات التي أساسها الشوكوالته؛
;]beverages; sugar confectionery; sweets [candy
حلويات السكر؛ الحلوى (سكاكر)؛ الحلويات (الحلوى)؛ العلكة؛
;candies [sweets]; chewing gum; bakery goods
البضائع المخبوزه؛ البسكويت؛ الكعك؛ الكعك المحلى؛ البسكويت
;biscuits; cakes; cookies; wafers; toffees; puddings
الهش والرقيق؛ التوفي؛ حلوى البودينغ؛ مسحوق الخبيز؛
baking powder; ice cream; water ices; soft ices; ice
البوظة؛ مثلجات الماء؛ المثلجات الخفيفة؛ المصاص المثلج؛
lollies; sherbets [ices]; edible ices; frozen dairy
شراب [مثلجات]؛ المثلجات القابلة لألكل؛ حلويات األلبان
confections; frozen cakes; frozen yoghurt
المجمدة؛ الكعك المثلج؛ لبن مجمد [حلويات مثلجة]؛
[confectionery ices]; preparations for making
مستحضرات تحضير المشروبات (التي أساسها الشوكوالتة)؛
beverages [chocolate based]; preparations for
مستحضرات إعداد المشروبات (أساسها الكاكاو) ؛ الكاكاو؛
;making beverages [cocoa based]; cocoa
الم ستحضرات التي أساسها الكاكاو؛ المشروبات التي أساسها
الكاكاو؛ مشروبات الكاكاو مع الحليب؛ الحبوب؛ حبوب
preparations based on cocoa; cocoa-based
;beverages; cocoa beverages with milk; cereals
اإلفطار؛ ألواح الحبوب؛ الحبوب الجاهزة لألكل؛ األغذية
الخفيفة المعدة من الحبوب؛ منتجات أطعمة الوجبات الخفيفة
;breakfast cereals; cereal bars; ready-to-eat cereals
snack foods made from cereals; snack food
المصنوعة من الحبوب؛ مزيج الحبوب والفواكه؛ رقائق الذرة
اله ّ
شة؛ الكينوا المعالجة؛ القهوة والمشروبات التي أساسها القهوة؛
;products made from cereals; muesli; cornflakes
;processed quinoa; coffee, coffee-based beverages
الشاي والمشروبات التي أساسها الشاي.
tea, tea-based beverages.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

25/04/2021

Applicant Name:

Arab Australian for Dairy and
Packing Products L.L.C
: Jordan
FREE ZONES

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

25/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

الشركة العربية االسترالية لمنتجات االلبان
والتغليف
االردن
مناطق حرة

:اسم طالب التسجيل

 األردن،المناطق الحرة

Free Zones, Jordan
Abu -Ghazaleh Intellectual
Property TMP A gents
P.O.Box921100- 11192 amman
Class
178205
30

Goods/Services

- 921100ب.ص

30

الصنف

ابو غزالة للملكية الفكرية
- عمان11192
178205

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Spices, Sauces, Chocolates, Sweets, Corn Flakes,
Cocoa Drinks, Cocoa Powder, Coffee, Salt, Corn
flour, Flour, Rice, Sugar, Tea, Vinegar, Oat flakes,
Honey, Ketchup, Mayonnaise, Corn Chips.

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

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

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

Date of

26/04/2021

Applicant Name:

Chain Stores of Izhiman
Coffee Company
: Palestine, State of Palestine
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

26/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة سلسلة محالت بن ازحيمان

:اسم طالب التسجيل

فلسطين
شركة اجنبية
 فلسطين، البيره، رام هللا

Ramallah , Alberah, Palestine
7780- 11118 71 Sareef bin
jameel str, wadi sqra ,amman
178345

Class

30

Goods/Services

- 7780

30

العالمة الثالثية لالستشارات
عمان11118

الصنف

178345

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Artificial Coffee, Coffee, Coffee beverages with
milk, Vegetal preparations for use as coffee
substitutes, Unroasted coffee, Coffee-based
beverages.

 مستحضرات، مشروبات قهوة مع حليب، قهوة،قهوة اصطناعية
 مشروبات، قهوة غير محمصة،نباتية تستخدم كبدائل قهوة
.اساسها القهوة

________________________________________
Special condition : The trademark is specified in
colors Browne, Red and White Undertake to use
the trademark with trademark No. 44930
________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give owners the right to use the general and
descriptive(Turkish Coffee words separately from
the mark

_______________________________________ا
 االحمر، العالمة محددة بااللوان البني: شتراطات خاصة
44930 واالبيض استخدام العالمة مع العالمة رقم
_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
 قهوة تركية)بمعزل عن،باستعمال (الكلمات العامة والوصفية
العالمة
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تاريخ ايداع الطلب :

02/05/2021

اسم طالب التسجيل:

تراسيمنيو للقهوة
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 11821 -96عمان-شارع مكة

178372

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مشروبات شوكوالتة مع حليب  ,نكهات القهوة  ,الكعك المحلى ,
البسكويت  ,كعكة الوفل  ,القهوة  ,شراب مثلجات  ,المشروبات
التي أساسها القهوة  ,حلوى لفائف الكعك  ,مشروبات الكاكاو مع
الحليب  ,مشروبات القهوة مع الحليب ,

Trasimeno coffee
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

96- 11821 amman-mecca street

 11821 -96عمان-شارع مكة
الصنف

02/05/2021

Date of

96- 11821 amman-mecca street
30

30

Class

178372

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

chocolate beverages with milk , coffee flavourings
, cookies , biscuits , waffles , coffee , sherbets ices
, coffee-based beverages , buns , cocoa beverages
with milk , coffee beverages with milk
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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

20/06/2021

Date of
Applicant Name:

Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178241
30
30
178241

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الشوكوالته والحلويات وحلوى الكاندي (الحلويات) وجميع أنواع
البسكويت والكيك والمعكرونة (الباستا) والمعكرونة والنودلز
(معكرونة رفيعة) والنودلز (معكرونة رفيعة) سريعة التحضير
والسباغتي والشعيرية والخميرة وبيكنج باودر(مسحوق الخبيز)
ومكونات الخبيز االخرى وتوابل السلطة والمايونيز والخل
والكاتشب والصوص (التوابل) والعجين الجاهز للطبخ والعجين
المجمد وخبز الطابون المجمد والبوظة والحلويات المجمدة من
غير منتجات الحليب والحلويات المجمدة والحلويات المثلجة
والقهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا والساغو
والقهوة األصطناعية والخبز والمعجنات والدبس والملح
والماستارد (الخردل) والطحين المصنوع من الحبوب والبهارات
وشراب اساسه الطعام (اساسه األعشاب) وبدائل وجبات سائلة
والصلصات (صلصات مرق اللحم) وشاي األعشاب والعسل
والفشار.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits (all
types), cakes, Pasta, Macaroni, Noodles, Instant
Noodles, Spaghetti, Vermicelli, Yeast, Baking
Powder and other Bakery Ingredients, Salad
Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and
Sauces (condiments), ready to cook dough, frozen
dough, frozen parathas, ice creams, non dairy
frozen desserts, frozen desserts, ice desserts,
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt,
mustard, flour made from cereals, spices, Food
beverages (Herbal based), liquid meal
replacements, Gravies, Herbal tea, Honey,
Popcorn.
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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.
L.L.C.
: 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

20/06/2021

Date of
Applicant Name:

Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178242
30
30
178242

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الشوكوالته والحلويات وحلوى الكاندي (الحلويات) وجميع أنواع
البسكويت والكيك والمعكرونة (الباستا) والمعكرونة والنودلز
(معكرونة رفيعة) والنودلز (معكرونة رفيعة) سريعة التحضير
والسباغتي والشعيرية والخميرة وبيكنج باودر(مسحوق الخبيز)
ومكونات الخبيز االخرى وتوابل السلطة والمايونيز والخل
والكاتشب والصوص (التوابل) والعجين الجاهز للطبخ والعجين
المجمد وخبز الطابون المجمد والبوظة والحلويات المجمدة من
غير منتجات الحليب والحلويات المجمدة والحلويات المثلجة
والقهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا والساغو
والقهوة األصطناعية والخبز والمعجنات والدبس والملح
والماستارد (الخردل) والطحين المصنوع من الحبوب والبهارات
وشراب اساسه الطعام (اساسه األعشاب) وبدائل وجبات سائلة
والصلصات (صلصات مرق اللحم) وشاي األعشاب والعسل
والفشار.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits (all
types), cakes, Pasta, Macaroni, Noodles, Instant
Noodles, Spaghetti, Vermicelli, Yeast, Baking
Powder and other Bakery Ingredients, Salad
Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and
Sauces (condiments), ready to cook dough, frozen
dough, frozen parathas, ice creams, non dairy
frozen desserts, frozen desserts, ice desserts,
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt,
mustard, flour made from cereals, spices, Food
beverages (Herbal based), liquid meal
replacements, Gravies, Herbal tea, Honey,
Popcorn.
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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

20/06/2021

Date of
Applicant Name:

Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178243
30
30
178243

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الشوكوالته والحلويات وحلوى الكاندي (الحلويات) وجميع أنواع
البسكويت والكيك والمعكرونة (الباستا) والمعكرونة والنودلز
(معكرونة رفيعة) والنودلز (معكرونة رفيعة) سريعة التحضير
والسباغتي والشعيرية والخميرة وبيكنج باودر(مسحوق الخبيز)
ومكونات الخبيز االخرى وتوابل السلطة والمايونيز والخل
والكاتشب والصوص (التوابل) والعجين الجاهز للطبخ والعجين
المجمد وخبز الطابون المجمد والبوظة والحلويات المجمدة من
غير منتجات الحليب والحلويات المجمدة والحلويات المثلجة
والقهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا والساغو
والقهوة األصطناعية والخبز والمعجنات والدبس والملح
والماستارد (الخردل) والطحين المصنوع من الحبوب والبهارات
وشراب اساسه الطعام (اساسه األعشاب) وبدائل وجبات سائلة
والصلصات (صلصات مرق اللحم) وشاي األعشاب والعسل
والفشار.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits (all
types), cakes, Pasta, Macaroni, Noodles, Instant
Noodles, Spaghetti, Vermicelli, Yeast, Baking
Powder and other Bakery Ingredients, Salad
Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and
Sauces (condiments), ready to cook dough, frozen
dough, frozen parathas, ice creams, non dairy
frozen desserts, frozen desserts, ice desserts,
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt,
mustard, flour made from cereals, spices, Food
beverages (Herbal based), liquid meal
replacements, Gravies, Herbal tea, Honey,
Popcorn.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

20/06/2021

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

20/06/2021

Date of

International Foodstuffs Co.
LLC
: United Arab Emirates
Foreign Company

Applicant Name:

P.O Box No. 4115, Sharjah
UAE

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
178232
30
30
178232

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

IGLOO TRICOLA
أكلوو تريكوال
من اجل البضائع/الخدمات التالية

الشوكوالته والحلويات وحلوى الكاندي (الحلويات) وجميع أنواع
البسكويت والكيك والمعكرونة (الباستا) والمعكرونة والنودلز
(معكرونة رفيعة) والنودلز (معكرونة رفيعة) سريعة التحضير
والسباغتي والشعيرية والخميرة وبيكنج باودر(مسحوق الخبيز)
ومكونات الخبيز االخرى وتوابل السلطة والمايونيز والخل
والكاتشب والصوص (التوابل) والعجين الجاهز للطبخ والعجين
المجمد وخبز الطابون المجمد والبوظة والحلويات المجمدة من
غير منتجات الحليب والحلويات المجمدة والحلويات المثلجة
والقهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا والساغو
والقهوة األصطناعية والخبز والمعجنات والدبس والملح
والماستارد (الخردل) والطحين المصنوع من الحبوب والبهارات
وشراب اساسه الطعام (اساسه األعشاب) وبدائل وجبات سائلة
للشرب اساسها الحبوب والصلصات (صلصات مرق اللحم)
وشاي األعشاب والعسل والفشار.

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), liquid meal
replacements, Gravies, Herbal tea, Honey,
Popcorn.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

20/06/2021

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

20/06/2021

Date of

International Foodstuffs Co.
LLC.
: United Arab Emirates
Foreign Company

Applicant Name:

P.O. Box 4115, Sharjah, UAE

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
178240
30
30
178240

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الشوكوالته والحلويات وحلوى الكاندي (الحلويات) وجميع أنواع
البسكويت والكيك والمعكرونة (الباستا) والمعكرونة والنودلز
(معكرونة رفيعة) والنودلز (معكرونة رفيعة) سريعة التحضير
والسباغتي والشعيرية والخميرة وبيكنج باودر(مسحوق الخبيز)
ومكونات الخبيز االخرى وتوابل السلطة والمايونيز والخل
والكاتشب والصوص (التوابل) والعجين الجاهز للطبخ والعجين
المجمد وخبز الطابون المجمد والبوظة والحلويات المجمدة من
غير منتجات الحليب والحلويات المجمدة والحلويات المثلجة
والقهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا والساغو
والقهوة األصطناعية والخبز والمعجنات والدبس والملح
والماستارد (الخردل) والطحين المصنوع من الحبوب والبهارات
وشراب اساسه الطعام (اساسه األعشاب) وبدائل وجبات سائلة
والصلصات (صلصات مرق اللحم) وشاي األعشاب والعسل
والفشار.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits (all
types), cakes, Pasta, Macaroni, Noodles, Instant
Noodles, Spaghetti, Vermicelli, Yeast, Baking
Powder and other Bakery Ingredients, Salad
Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and
Sauces (condiments), ready to cook dough, frozen
dough, frozen parathas, ice creams, non dairy
frozen desserts, frozen desserts, ice desserts,
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt,
mustard, flour made from cereals, spices, Food
beverages (Herbal based), liquid meal
replacements, Gravies, Herbal tea, Honey,
Popcorn.
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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

20/06/2021

Date of
Applicant Name:

Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178234
30
30
178234

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الشوكوالته والحلويات وحلوى الكاندي (الحلويات) وجميع أنواع
البسكويت والكيك والمعكرونة (الباستا) والمعكرونة والنودلز
(معكرونة رفيعة) والنودلز (معكرونة رفيعة) سريعة التحضير
والسباغتي والشعيرية والخميرة وبيكنج باودر(مسحوق الخبيز)
ومكونات الخبيز االخرى وتوابل السلطة والمايونيز والخل
والكاتشب والصوص (التوابل) والعجين الجاهز للطبخ والعجين
المجمد وخبز الطابون المجمد والبوظة والحلويات المجمدة من
غير منتجات الحليب والحلويات المجمدة والحلويات المثلجة
والقهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا والساغو
والقهوة األصطناعية والخبز والمعجنات والدبس والملح
والماستارد (الخردل) والطحين المصنوع من الحبوب والبهارات
وشراب اساسه الطعام (اساسه األعشاب) وبدائل وجبات سائلة
والصلصات (صلصات مرق اللحم) وشاي األعشاب والعسل
والفشار.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits (all
types), cakes, Pasta, Macaroni, Noodles, Instant
Noodles, Spaghetti, Vermicelli, Yeast, Baking
Powder and other Bakery Ingredients, Salad
Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and
Sauces (condiments), ready to cook dough, frozen
dough, frozen parathas, ice creams, non dairy
frozen desserts, frozen desserts, ice desserts,
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt,
mustard, flour made from cereals, spices, Food
beverages (Herbal based), liquid meal
replacements, Gravies, Herbal tea, Honey,
Popcorn.
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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.
L.L.C.
: 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

20/06/2021

Date of
Applicant Name:

Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178235
30
30
178235

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الشوكوالته والحلويات وحلوى الكاندي (الحلويات) وجميع أنواع
البسكويت والكيك والمعكرونة (الباستا) والمعكرونة والنودلز
(معكرونة رفيعة) والنودلز (معكرونة رفيعة) سريعة التحضير
والسباغتي والشعيرية والخميرة وبيكنج باودر(مسحوق الخبيز)
ومكونات الخبيز االخرى وتوابل السلطة والمايونيز والخل
والكاتشب والصوص (التوابل) والعجين الجاهز للطبخ والعجين
المجمد وخبز الطابون المجمد والبوظة والحلويات المجمدة من
غير منتجات الحليب والحلويات المجمدة والحلويات المثلجة
والقهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا والساغو
والقهوة األصطناعية والخبز والمعجنات والدبس والملح
والماستارد (الخردل) والطحين المصنوع من الحبوب والبهارات
وشراب اساسه الطعام (اساسه األعشاب) وبدائل وجبات سائلة
والصلصات (صلصات مرق اللحم) وشاي األعشاب والعسل
والفشار.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits (all
types), cakes, Pasta, Macaroni, Noodles, Instant
Noodles, Spaghetti, Vermicelli, Yeast, Baking
Powder and other Bakery Ingredients, Salad
Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and
Sauces (condiments), ready to cook dough, frozen
dough, frozen parathas, ice creams, non dairy
frozen desserts, frozen desserts, ice desserts,
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt,
mustard, flour made from cereals, spices, Food
beverages (Herbal based), liquid meal
replacements, Gravies, Herbal tea, Honey,
Popcorn.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

29/08/2021

اسم طالب التسجيل:

ئاميزي نيشتمان للتجارة العامة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

29/08/2021

ِAmezi Nishtman General
trading Ltd

عراق
شركة اجنبية

Applicant Name:
Nationality

العراق -السليمانية -المنطقة الصناعية

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

القهوة والشاي والكاكاو والبن الصناعي .األرز والتابيوكا
والساغ و ؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب ؛
الخبز والمعجنات والحلويات .الجليد .العسل األسود .الخميرة
والبيكنج بودر .ملح؛ خردل؛ الخل والصلصات (التوابل) ؛
البهارات؛ جليد

Foreign Company

: Iraq
Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

4692- 11821 amman

Applicant for
Correspondence

Industrial Area ,Sulaymaniya
Kurdistan ;Irair

طه للملكية الفكرية  11821 -4692عمان
178050

Date of

30

30

Class

178050

Trademark

Goods/Services

Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee; rice,
tapioca and sago; flour and preparations made
;from cereals; bread, pastry and confectionery; ices
;honey, treacle; yeast, baking-powder; salt
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

30/08/2021

اسم طالب التسجيل:

ئاميزي نيشتمان للتجارة العامة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

30/08/2021

ِAmezi Nishtman General
trading Ltd

عراق
شركة اجنبية

Applicant Name:
Nationality

العراق -السليمانية -المنطقة الصناعية

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

أرز؛ منتجات األرز  ،بما في ذلك األرز المطبوخ السادة
والمنكهة ومنتجات األرز ؛ مقرمشات األرز كعك األرز؛ رقائق
األرز األرز المنتفخ؛ بسكويت األرز بسكويتات األرز نشا
األرز؛ األطعمة المحضرة والمطبوخة والمعبأة والوجبات
ومجموعات الوجبات والوجبات الخفيفة التي تتكون أساسا من
األرز والمعكرونة والمعكرونة والسباغيتي والكسكس و  /أو
الحبوب ؛ الكاسترد  ،بما في ذلك كاسترد األرز ؛ البودينغ  ،بما
في ذلك األرز باللبن ؛ السلطات في هذه الفئة  ،بما في ذلك
سلطة األرز ؛ الحلويات في هذه الفئة  ،بما في ذلك حلوى األرز
؛ التوابل والصلصات والتوابل.

Foreign Company

: Iraq
Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

4692- 11821 amman

Applicant for
Correspondence

Industrial Area ,Sulaymaniya
Kurdistan ;Irair

طه للملكية الفكرية  11821 -4692عمان
178053

Date of

30

30

Class

178053

Trademark

Goods/Services

rice; rice products, including plain and flavoured
cooked rice and rice products; rice crackers; rice
cakes; rice chips; puffed rice; rice biscuits; rice
waffles; rice starch; prepared, cooked and
packaged foods, meals, meal kits and snacks
consisting primarily of rice, pasta, noodles,
spaghetti, cous cous and/or cereals; custards,
including rice custards; puddings, including rice
puddings; salads in this class, including rice
salads; desserts in this class, including rice
desserts; condiments, sauces and seasonings.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

31/08/2021

Applicant Name:

alkatib rajaa abdullah
: Saudi Arabia
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

31/08/2021

: تاريخ ايداع الطلب

رجاء بنت عبد هللا بن عمر الخطيب
سعودية
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

جدة

jadeh
211463- 11121 amman
178264

Class

30

Goods/Services

Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice;
tapioca and Sago ; bread, pastries and
confectionery; chocolate; ice cream; sugar, honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, Curry spices,
ginger (spice), powdered spices, spice lends;
baking spices ;zaatar spice blenda, preserved
chives; salt for preserving food, seasonings;
vinegar, sauces; ice (frozen water).

30

الصنف

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

 عمان11121 - 211463

عنوان التبليغ

178264

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 التابيوكا: ارز معكرونة. كاكاو قهوة االصطناعية, البن شاي
 شوكالتة ايس كريم سكر..والساغو خبز معجنات حلويات
 توابل توابل الكاري؛زنجبيل, باكنج باودر ملح:عسلء خميرة
(بهارات)بهارات بودرة خلطات التوابل توابل معلبة خليط
.خل توابل صلصات، الزعتر مسحوق الثوم ملح لحفظ االطعمة
.)ثلج (ماء مجمد
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

07/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة جنوة للحلويات الشرقية والغربية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

Genoa company for eastern
and western sweets
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

 11953 -420عمان  -ماركا

420- 11953 amman

 11953 - 420عمان  -ماركا

420- 11953 amman

178123

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الحلويات (كوكيز)

07/09/2021

Date of

الصنف

30

30

Class

178123

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

)SWEETS (COOKIES
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

19/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة محمد موسى محمود عمرو وشركاه

Mohammed Mousa Mahmoud
Amro & Partners Co.
: Jordan
General Partnership Company

 11937 -540342عمان-االردن

540342- 11937 Ammant-jordan

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
تضامن

 11937 -540342عمان-االردن
178180

من اجل البضائع/الخدمات التالية

االرز

الصنف

19/09/2021

Date of
Applicant Name:

540342- 11937 Ammant-jordan
30

30

Class

178180

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

rice
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: تاريخ ايداع الطلب

madina adel jameel abdaulah
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

مدنا عادل جميل عبد هللا
االردن
مؤسسة فردية

:اسم طالب التسجيل

144128- 11814 amman - wadi al
sir - industry st

-  وادي السير-  عمان11814 -144128
ش الصناعة

144128- 11814 amman - wadi
al sir - industry st

-  وادي السير-  عمان11814 -144128
ش الصناعة

10/10/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

10/10/2021

Date of

178147

Class

30

Goods/Services

sweets

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

30

الصنف

178147

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الحلويات

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

Date of

13/10/2021

Applicant Name:

yaser al hosami and brothers
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

13/10/2021

: تاريخ ايداع الطلب

ياسر الحسامي واخوانه
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

11814-144082 بيادر وادي السير/عمان

amman/bayader wadi al sir

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

144082-11814
Applicant for
Correspondence

Trademark

P.O.Box6892- 11118

city/street:Amman-seventh
cricle -arawnk-s/ALA bn abd
alsalam -center0 RARD
KHALAF9- F3 -office9
Class
178074
30

Goods/Services

sugar, tea, cocoa and their substitutes; Rice, pasta
and noodles. Tapioca and sago. flour and
preparations made from cereals (legumes); bread,
pastries and sweets. chocolate; Ice cream, sorbets
and other edible ices; the black Honey. Yeast and
baking powder. Salt, spices and herbs preserved.
Vinegar, sauces and spices (black pepper, sweet
pepper / paprika, hot pepper / hot pepper, turmeric,
cumin, ginger, anise, cardamom, cinnamon,
nutmeg, cloves, saffron, bay leaf, thyme, sumac,
mustard, caraway, curry, mastic, mahlab,
fenugreek, safflower), snow (frozen water) except
for coffee

الشارع/ المدينة11118 -6892ب.ص
 ش العز بن- الرونق- الدوار السابع-عمان:
9  مكتب3ط9  مجمع رائد خلف- عبدالسالم

30

الصنف

178074

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

.السكر والشاي والكاكاو وبدائله ؛ األرز والمعكرونة والنودلز
 الدقيق والمستحضرات المصنوعة من.التابيوكا والساغو
.الحبوب ( البقوليات ) ؛و الخبز والمعجنات والحلويات
شوكوالتة؛ اآليس كريم واألشربة وغيرها من أنواع الجليد
 الملح. الخميرة والبيكنج بودر.الصالحة لآلكل ؛ العسل األسود
(  الخل والصلصات و التوابل.والتوابل واألعشاب المحفوظة
. كركم ؛ كمون.شطه/بابريكا فلفل حار/فلفل أسود ء فلفل حلو
 قرنفل زعفران ورق. زنجبيل يانسون هيل قرفة جوزة الطيب
غار زعتر سماق خردل كراويا كاري مستكة محلب عحلبه
العصفر الثلج (الماء المجمد) بإستثناء القهوة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

25/10/2021

اسم طالب التسجيل:

االولى لالستثمار الصحي والغذائي

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م
عمان/ضاحية الرشيد/مجمع حبيبة التجارية
المركزي

25/10/2021

Date of

The first health and food
investment
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

amman/dahiyat al rasheed

 11821 -420عمان
178069

420- 11821 amman
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

30

30

Class

178069

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

القهوة الشاي الكاكاو  /السكر االرز الحلويات السكاكر العسل
الدبس مسحوق الخبيز الملح الخل التوابل البهارات البسكويت
شيبس الذرة سميد حالوة طحينية فانيال خميرة شوكوالتة البوظة
المعجنات .

Coffee, tea, cocoa ,sugar, rice, sweets, candies,
honey, treacle, baking powder, salt, vinegar,
condiments, spices, biscuits, corn chips, semolina,
halawa, vanilla, yeast, chocolate, ice cream,
pastries .

_______________________________________ا
لتنازل :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق
باستعمال الكلمة (بركة ،زادي ) بمعزل عن العالمه

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

تاريخ ايداع الطلب :

15/11/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة رافت القاضي وشريكه

Raafat al-qadi & partner
company
: Jordan
General Partnership Company

 11185 -851512عمان  -ماركا

851512- 11185 amman - marka

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
تضامن

 11185 -851512عمان  -ماركا
178061

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الدقيق

الصنف

15/11/2021

Date of
Applicant Name:

851512- 11185 amman - marka
30

30

Class

178061

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

flour ,
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

05/12/2021

Applicant Name:

ِSamer and Amer Sholah al
tadamoniya / alghota
: Syrian Arab Republic
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

05/12/2021

: تاريخ ايداع الطلب

/ شركة سامر و عامر شولح التضامنية
الغوطة
سوريا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

- 474بزينون

erbin / hamoriya str/
bzenon474- 11953
474- 11953 amman
178065

Class

30

Goods/Services

Sweet pepper, anise, flavored food preparations,
cocoa, iced tea, biscuits, bread, sweet cakes, cake
powder, edible candies, chocolate, flavored
vanilla, sugary sweets, milk chocolate drinks,
wheat flour, sweets, Salt, fluffy biscuits, Corn
flakes, custard, couscous (semolina), salad
dressing, curry spice, food flour, preserved herbs,
fruit jelly (sweets), glucose for food, sugar syrup,
food starch, pepper, halva, yeast, molasses for
food, ketchup sauce, mustard, macaroni, soybean
paste (seasoning), vinegar, sauces (seasoning),
butter biscuits, soy sauce, tomato sauce, frozen
milk (frozen sweets), soybean paste (seasoning) -

30

الصنف

/  ش حموريه/ عربين
عمان11953

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

 عمان11953 - 474

عنوان التبليغ

178065

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

شاي,كاكاو,مستحضرات منكهه للطعام,يانسون,فلفل حلو
سكاكر, مسحوق كعك,كعك محلى,خبز,بسكويت,مثلج
مشروبات,حلويات سكريه,فانيال منكهه,شوكوالته,لالكل
بسكويت رقيق هش,ملح,حلويات,طحين قمح,الشوكوال بالحليب
كاري,توابل السلطه,)كسك س(سميد,كسترد,رقائق الذره,
هالميات جلي,اعشاب محفوظه,دقيق للطعام,بهار
نشا,قطر السكر,جلوكوز للطعام,)فواكه(حلويات
كتشاب,دبس للطعام,خميره,حالوة طحينيه,فلفل,للطعام
معجون حب,معكرونه,خردل,صلصه
صلصة,بسكويت بالزبده, )صلصات (توابل,خل,)الصويا(توابل
معجون فول,)لبن مجمد(حلويات (مثلجه,صلصة طماطم,الصويا
)الصويا (متبالت
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

20/02/2022

Applicant Name:

Kayan Coffee and Nuts
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

كيان للقهوة والمكسرات
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

 ام اذينة144 -806

806- 144 um uthaina
Class

: تاريخ ايداع الطلب

 ام اذينة144 -806

um uthaina

178155

20/02/2022

30

Goods/Services

Rice / sugar \ coffee \ spices \ seasonings \ sauces \
salt \ all - Cocoa\ sweets \ tea \ ben honey \
molasses

30

الصنف

178155

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 خل,  ملح,  صلصات,  توابل,  بهارات,  قهوة,  بن.  سكر, رز
 عسل اسود,  عسل نحل,  شاي,  حلويات,  كاكاو,
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

15/05/2022

اسم طالب التسجيل:

منجم النحل الستيراد وتصدير المواد الغذائية

bee mine for importing and
exporting food
: Jordan
Limited Liability Company

 11942 -13135عمان  -ناعور

13135- 11942 amman - na'ur

 11942 - 13135عمان  -ناعور

13135- 11942 amman - na'ur

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

178227

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

العسل  ،شمع النحل (العكبر)  ،شمع النحل  ،الهالم الملكي

30

30

Class

15/05/2022

Date of
Applicant Name:

178227

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

honey , propolis , bee glue , royal jelly
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

29/05/2022

Applicant Name:

Saray Biskuvive Gida Sanay
Limited Sirketi
: Turkey
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

organiz sanayi bolgesi ,
karaman , turkey
72- 11710 amman -abdali suliman AL nsbelse STR
bilding No53
Class
178293
30

Goods/Services

Chocolate, sweets, biscuit, cake and sugar.

________________________________________
Special condition : the registration of this trade
mark is pursuant to the provision of article (21)
paragraph (2) of the trademarks law
Trad mark limited by the colors
red,gold,brown,white,gray,yellow

29/05/2022

: تاريخ ايداع الطلب

شركة سراي بسكيوفي في جيدا سان ليمتد
شركتي
تركيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 تركيا،  كارمان، اوجانايز سانابي بولجيسي
 شارع سليمان-  عمان11710 - 72
53 بناية رقم- النابلسي
30

الصنف

178293

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

. كيك، كعك وحلوى، بسكويت، سكاكر،شوكوالتة

_______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة تم استنادا الحكام: اشتراطات خاصة
) من قانون العالمات التجارية2( ) فقرة21( المادة
لعالمة محددة بااللوان
،اصفر،رمادي،ابيض،اسود،بني،ذهبي،االحمر
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

05/06/2022

Applicant Name:

Al-Tabeea Company Trading
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

30

شركة الطبيعة للتجارة
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

 ماركا/  عمان1143 -430941

430941- 1143 amman / marka
Class

: تاريخ ايداع الطلب

 ماركا/  عمان1143 -430941

430941- 1143 amman / marka

178312

05/06/2022

30

الصنف

178312

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Allspice, almond confectionery, baking powder,
، صودا الطهي، بودرة الطهي، لوز للحلويات،بهارات مشكلة
baking soda, biscuits, bread, breadcrumbs, cakes,
، كراميل، حلويات لالكل، كيك، خبز مطحون، خبز،بسكويت
candy for food, caramels( candy) celery salt, cereal
، قرفة، شوكوالته، لبان، منتجات السيريال،ملح بنكهة كرفس
preparations, chewing gum, chocolate,
، حلويات، توابل، قهوة، منتجات الكاكاو، كاكاو،قرنفل
cinnamon[spice], cloves[spices], cocoa, cocoa
، كاري، مفتول، دقيق الذرة، رقائق الذرة، ملح طعام،بسكويت
products, coffee, condiments, confectionery,
، بوظة، عسل، زنجبيل، دقيق للطعام، توابل للسلطة،كسترد
، خردل، مطري لحوم، صلصات لحوم، معكرونة، فواكه،جلي
cookies, cooking salt, corn flakes, corn flour, corn
meal, couscous[semolina] curry[spice] custard,
، ملح طعام صلصة طماطم، توابل صلطة، زعفران، ارز،نودلز
، معكرونة رفيعة، صلصة صويا، تسالي، دقيق قمح،بهارات
dressings for salad, flour for food, ginger[spice],
honey, ice cream, jellies(fruit--) [confectionery]
، صلصة طماطم، شاي، محلي طبيعي، نشاء طعام،بهارات
، كريمة مخفوقة، دقيق قمح، خل، شعيرية، كركم،كعكة ذرة
macaroni, meat gravies, meat tenderizers, for
household purposes, mustard, noodles, nutmegs,
خميرة
oatmeal, panckaes, pasta, pepper, popcorn,
powder(cake) relish [condiment] rice,
saffron[seasoning] salad(dressings for--)
salt(cooking --) sauce(tomato--) seasonings,
semolina, snack food (cereal -based) soya sauce,
spaghetti, spices, starch for food,
sweeteners(natural--) tea, tomato sauce, tortillas,
turmeric for food, vermicelli[noodles] vinegar,
wheat flour, whipped cream(preparations for
stiffening--) yeast
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

08/02/2021

اسم طالب التسجيل:

نوفاس إنترناشونال ،إنك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 20ريسيرتش بارك درايف ،سانت تشارلز،
ميسوري  ،63004الواليات المتحدة
االمريكية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
عمان  11192االردن
178158

الصنف

08/02/2021

Date of

Novus International, Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

20 Research Park Drive, St.
Charles, Missouri 63004 USA

Abu-Ghazaleh Intellectual
Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
Class
178158
31
31

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

MINTREX
من اجل البضائع/الخدمات التالية

أغذية للحيوانات.

Goods/Services

Foodstuffs for animals
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

20/04/2021

اسم طالب التسجيل:

أمازون تكنولوجيز ،إنك.
امريكا

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 410تيري افنيو ان ،سياتل ،واشنطن
 ،98109الواليات المتحدة األمريكية
الفكرية ص.ب- 910580

بيانات للملكية
11191بناية رقم  ،8حي الصالحين ،
شارع محمد هليل عمان
178282

الصنف

20/04/2021

Date of

Amazon Technologies, Inc.
: United States

Applicant Name:

410 Terry Avenue N, Seattle,
Washington 98109, United
States of America
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178282
31
31

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

KITZY
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المواد الغذائيّة للحيوانات ،الرمل المعطر كونه نفايات للحيوانات
االليفة ،هدايا صغيرة قابلة لالكل للحيوانات االليفة ،طعام
الحيوانات االليفة

Goods/Services

Animal foodstuffs; Aromatic sand being litter for
pets; Edible pet treats; Pet food
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

19/11/2020

Applicant Name:

AL-Dayaghem For Trading
Agencies
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

19/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

الضياغم للوكاالت التجارية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

3rd floor, Al Zoubi Center
 شارع,3  عمارة الزعبي سنتر رقم,3 طابق
Building No. 3, Al Nasea
–  عمان, البيادر, حي الرونق,الناصية
Street, Al Rawnaq District, Al
االردن
Bayader, Amman - 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
178249
32
32
178249

Goods/Services

Non-alcoholic fruit extracts ; fruit juices; nonalcoholic fruit juice beverages; waters [beverages];
preparations for making aerated water; mineral
water [beverages]; table waters; soda water; nonalcoholic beverages; aerated water; aperitifs, nonalcoholic; cocktails, non-alcoholic; isotonic
beverages; protein-enriched sports beverages; soft
drinks; energy drinks

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خالصات فواكه غير كحولية؛ عصائر فواكه؛ مشروبات عصير
فواكه غير كحولية؛ المياه [المشروبات]؛ مستحضرات لعمل
المياه الغازية؛ المياه المعدنية [المشروبات] ؛ مياه الشرب
الصحية (ماء الينابيع)؛ ماء الصودا؛ مشروبات غير كحولية؛
المياه الغازية؛ مشروبات فاتحة للشهية غير كحولية؛ كوكتيالت
غير كحولية؛ المشروبات تواترية؛ المشروبات الرياضية الغنية
.بالبروتين؛ المشروبات الخفيفة؛ مشروبات الطاقة
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تاريخ ايداع الطلب :

08/03/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة مجموعة شاهيني
سعودية
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

جده – المملكة العربية السعودية

08/03/2021

Date of

Shahini Group Company
: Saudi Arabia
Foreign Company

Applicant Name:

Jeddah - 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
178181
32
32
178181

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مياه غازية ،مشروبات فاتحة للشهية غير كحولية ،بيرة ،عصير
تفاح غير كحولي ،كوكتيالت غير كحولية ،خالصات فواكه غير
كحولية تستخدم لتحضير المشروبات ،جهة زنجبيل ،عصير
فواكه ،مياه معدنية [مشروبات] ،رحائق فواكه غير كحولي،
مشروبات غير كحولية وبالتحديد المشروبات غير الكحولية
متساوية التوتر ومشروبات البيرة غير الكحولية المنكهة
ومشروبات عصائر الفاكهة غير الكحولية والمشروبات التي
أساسها العسل غير الكحولية ،خالصات فواكه غير كحولية
تستخدم لتحضير المشروبات ،مشروبات عصير فواكه غير
كحولية ،مشروبات غير كحولية أساسها العسل ،مياه الشرب
الصحية (مياه الينابيع) ،عصير خضراوات [مشروبات] ،مياه
[مشروبات] ،مياه الشرب الصحية (مياه الينابيع).

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Aerated water; Aperitifs, non-alcoholic; Beer
;Cider, non-alcoholic; Cocktails, non-alcoholic
Fruit extracts (Non-alcoholic—) used for
;)—preparing beverages; Ginger ale; Juice (Fruit
Mineral water [beverages]; Nectars (Fruit—), nonalcoholic; Non-alcoholic beverages, namely
Isotonic non-alcoholic drinks, non-alcoholic beerflavored drinks, fruit juice drinks, non-alcoholic,
non-alcoholic honey-based drinks; Non-alcoholic
fruit extracts used for preparing beverages; Nonalcoholic fruit juice beverages; Non-alcoholic
honey-based beverages; Table waters; Vegetable
juices [beverages]; Waters [beverages]; Waters
[table-].
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تاريخ ايداع الطلب :

27/05/2021

اسم طالب التسجيل:

سبونسير سبورت فود إيه دجي
سويسرا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فورتي  8832 ،5فولراو ،سويسرا

27/05/2021

Date of

Sponser Sport Food AG
: Switzerland
Foreign Company

Applicant Name:

Fürti 5, 8832 Wollerau,
Switzerland

THE RIGHT CHOICE IP
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
P.O.Box841153- 11184
ص.ب 11184 -841153عمان  -شارع ام
AMMAN- OM OMARH
عمارة  -صندوق بريد  - 841153رمز
 STREET , PO_BOX: 841153بريدي 11184
 POSTCODE: 11184Class
الصنف
178260
32
32
178260

من اجل البضائع/الخدمات التالية

العصائر والمساحيق أو المركزات المستخدمة في تحضير
المشروبات الرياضية ومشروبات الطاقة؛ المشروبات
الرياضية؛ مشروبات بنكهة الفاكهة.

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Syrups, powders or concentrates used in the
preparation of sports and energy drinks; sports
drinks; fruit flavored drinks.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

05/10/2021

اسم طالب التسجيل:

ب.اتش ليسنس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

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

المانيا _ دورتموند

عنوان التبليغ

 11185 - 582613عمان

رقم العالمة التجارية

178121

05/10/2021

Date of

B.H. lizenz Gmbh
: Germany
Foreign Company

Applicant Name:

Dortmund- Germany
582613- 11185 amman
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المياه المعدنية والغازية والمشروبات األخرى غير الكحولية؛
مشروبات وعصائر الفواكه

32

32

Class

178121

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks: fruit drinks and juices

235

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

28/11/2021

Applicant Name:

cutting edge for import
&export
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

distilled spirits whiskey,vodka

33

شركة من االخر لالستيراد والتصدير

:اسم طالب التسجيل

 مقابل البلدية-  الفحيص1952 -3020
 مقابل البلدية-  الفحيص1952 -3020

3020- 1952 fuheis - opposite
the municipality
Class

: تاريخ ايداع الطلب

االردن
م.م.ذ

3020- 1952 fuheis - opposite the
municipality

178110

28/11/2021

33

الصنف

178110

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

فودكا، ويسكي،مشروبات روحيه مقطره
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

09/06/2021

Applicant Name:

sami shraim&sons company
: Jordan
General Partnership Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

34

شركة سامي شريم واوالده
االردن
تضامن

:اسم طالب التسجيل

الشارع/ المدينة11134 -340570
213 شارع عرار/عمان

340570- 11134 city/street
:Amman,Arar 213st.
Class

: تاريخ ايداع الطلب

213 شارع عرار/الشارع عمان/المدينة

city/street :Amman,Arar 213st.

178055

09/06/2021

34

الصنف

178055

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Dark Side
Goods/Services

Molasses; electronic hookah head; cigarette cases;
molasses tobacco; smoking substances, for nonmedical or therapeutic purposes; Flavored
mixtures of tobacco and molasses used in hookah;
Flavored soluble liquids and powders for hookah
hookah (shisha); hookah accessories or parts
(including hookah plates, hookah heads, hookah
bases, hookah bases, hookah screw heads, filters,
nozzles, hookah hose dispenser, hookah tube,
hookah bags and boxes; hookah bowl.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

معسل؛ تبغ األرجيلة؛ علب للسجائر؛ رأس الشيشه اإللكترونية؛
مواد التدخين ألغراض غير طبية أو عالجية ؛ خليط منكه من
التبغ والمعسل المستخدم في الشيشة ؛ السوائل المنكهة ومساحيق
الشيشة الشيشة (االراجيل) ؛ ملحقات أو أجزاء الشيشة (بما في
,  خراطيم الشيشة.  رؤوس الشيشة. صحون الشيشة/ذلك ألواح
موزع.  الفالتر ء الفوهات,  مباسم الشيشة. قواعد الشيشة
خرطوم الشيشة وأنبوب الشيشة وأكياس وعلب الشيشة ؛ وعاء
.الشيشة
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تاريخ ايداع الطلب :

29/06/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة سامي شريم واوالده
االردن
تضامن

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

29/06/2021

Date of

sami shraim &sons company
: Jordan
General Partnership Company

Applicant Name:

المدينة/الشارع عمان/شارع عرار 213

city/street:Amman, Arar 213 st.

 11134 -340570المدينة/الشارع
عمان/شارع عرار 213

340570- 11134
city/street:Amman, Arar 213 st.

178054

الصنف

34

34

Class

178054

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

sheriff
من اجل البضائع/الخدمات التالية

تبغ وسجائر

Goods/Services

Tobacco and Cigarettes
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: تاريخ ايداع الطلب

Sami Shraim & Sons Co
: Jordan
General Partnership Company

شركة سامي شريم واوالده
االردن
تضامن

:اسم طالب التسجيل

340570- 11134 Amman - wasfi
al tal street - al waha circle

 شارع عرار-  عمان11134 -340570

12/09/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

12/09/2021

Date of

 شارع عرار-  عمان11134 -340570

340570- 11134 Amman - wasfi
al tal street - al waha circle
178056

Goods/Services

Tobacco and cigarettes

Class

34

34

الصنف

178056

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تبغ و سجائر
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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
178233

Class

34

Goods/Services

chewing tobacco; cigarettes containing tobacco
substitutes, not for medical purposes; cigarettes;
electronic cigarettes; flavourings, other than
essential oils, for tobacco / flavorings, other than
essential oils, for tobacco; flavourings, other than
essential oils, for use in electronic cigarettes /
flavorings, other than essential oils, for use in
electronic cigarettes; herbs for smoking; lighters
for smokers; liquid solutions for use in electronic
cigarettes; oral vaporizers for smokers

09/11/2021

: تاريخ ايداع الطلب

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

:اسم طالب التسجيل

 ليانتانج..» سيفنتي سكسث بلدج201 روم
اندستريال زون تانجوي كوميونتي فنغهوانج
ديستريكت جوانجمينج ديستريكت؛-سب
 الصين:518000 شينر هين جوانجدونج

34

المحامي خلف عبد الكريم السكارنه
 شارع الملك258 11814 -142025
االردن-عبدهللا الثاني عمان
الصنف
178233

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تبغ المضغ؛ سيجارة تحتوى على بدائل تبغ ليست لألغراض
الطبية؛ سجائر؛ السجائر اإللكترونية؛ المنكهات بخالف الزيوت
العطرية لالستخدام في تبغ؛ المنكهات بخالف الزيوت العطرية
لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛ أعشاب للتدخين؛ والعات
المدخنين؛ محاليل سائلة لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛
المبخرات الفموية للمدخن
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

17/11/2021

Applicant Name:

Sami Shraim & Sons
Company
: Jordan
General Partnership Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

شركة سامي شريم واوالده

:اسم طالب التسجيل

213شارع عرار/عمان
شارع/ عمان11134 -340570
213عرار

340570- 11134 Amman/Arar
213,st
Class

: تاريخ ايداع الطلب

االردن
تضامن

Amman/Arar 213,st

178255

17/11/2021

34

Goods/Services

Tobacco and cigarettes

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

34

الصنف

178255

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تبغ وسجائر

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

Date of

21/02/2022

Applicant Name:

Qusai Mu'nis Mahmoud
Shaban
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

21/02/2022

: تاريخ ايداع الطلب

قصي مؤنس محمود شعبان

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

amman - airport road

 طريق المطار- عمان

2417- 21110 amman

 عمان21110 - 2417

عنوان التبليغ

178082

رقم العالمة التجارية

178082

Class

34

Goods/Services

Tobacco, cigarette tips, lighters for smokers,
cigarettes, electronic cigarettes, flavourings other
than essential oils for tobacco, molasses, liquid
solutions for use in electronic cigarettes, liquids
for electronic cigarettes (e- liquid), electronic
shisha, shisha pipes, electronic shisha pipes, boxes
for electronic cigarettes and cartomizers for
electronic cigarettes

34

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع

التبغ فالتر سجائر والعات للمدخنين السجائر السجائر
االلكترونية النكهات عدا الزيوت العطرية من اجل التبغ معسل
محاليل سائلة لالستخدام في السجائر االلكترونية محاليل سائلة
للسجائر االلكترونية الشيشة االلكترونية انابيب شيشة انابيب
شيشة الكترونية علب وحامالت للسجائر االلكترونية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

21/02/2022

Applicant Name:

Qusai Mu'nis Mahmoud
Shaban
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

21/02/2022

: تاريخ ايداع الطلب

قصي مؤنس محمود شعبان

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

amman - airport road

 طريق المطار- عمان

2417- 21110 amman

 عمان21110 - 2417

عنوان التبليغ

178079

رقم العالمة التجارية

178079

Class

34

Goods/Services

Tobacco, cigarette tips, lighters for smokers,
cigarettes, electronic cigarettes, flavourings other
than essential oils for tobacco, molasses, liquid
solutions for use in electronic cigarettes, liquids
for electronic cigarettes (e- liquid), electronic
shisha, shisha pipes, electronic shisha pipes, boxes
for electronic cigarettes and cartomizers for
electronic cigarettes

34

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع

التبغ فالتر سجائر والعات للمدخنين السجائر السجائر
االلكترونية النكهات عدا الزيوت العطرية من اجل التبغ معسل
محاليل سائلة لالستخدام في السجائر االلكترونية محاليل سائلة
للسجائر االلكترونية الشيشة االلكترونية انابيب شيشة انابيب
شيشة الكترونية علب وحامالت للسجائر االلكترونية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

21/02/2022

Applicant Name:

Qusai Mu'nis Mahmoud
Shaban
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

21/02/2022

: تاريخ ايداع الطلب

قصي مؤنس محمود شعبان

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

amman - airport road

 طريق المطار- عمان

2417- 21110 amman

 عمان21110 -2417

عنوان التبليغ

178083

رقم العالمة التجارية

178083

Class

34

Goods/Services

Tobacco, cigarette tips, lighters for smokers,
cigarettes, electronic cigarettes, flavourings other
than essential oils for tobacco, molasses, liquid
solutions for use in electronic cigarettes, liquids
for electronic cigarettes (e- liquid), electronic
shisha, shisha pipes, electronic shisha pipes, boxes
for electronic cigarettes and cartomizers for
electronic cigarettes

34

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع

التبغ فالتر سجائر والعات للمدخنين السجائر السجائر
االلكترونية النكهات عدا الزيوت العطرية من اجل التبغ معسل
محاليل سائلة لالستخدام في السجائر االلكترونية محاليل سائلة
للسجائر االلكترونية الشيشة االلكترونية انابيب شيشة انابيب
شيشة الكترونية علب وحامالت للسجائر االلكترونية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

21/02/2022

Applicant Name:

Qusai Mu'nis Mahmoud
Shaban
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

21/02/2022

: تاريخ ايداع الطلب

قصي مؤنس محمود شعبان

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

amman - airport road

 طريق المطار- عمان

2417- 21110 amman

 عمان21110 - 2417

عنوان التبليغ

178080

رقم العالمة التجارية

178080

Class

34

Goods/Services

Tobacco, cigarette tips, lighters for smokers,
cigarettes, electronic cigarettes, flavourings other
than essential oils for tobacco, molasses, liquid
solutions for use in electronic cigarettes, liquids
for electronic cigarettes (e- liquid), electronic
shisha, shisha pipes, electronic shisha pipes, boxes
for electronic cigarettes and cartomizers for
electronic cigarettes

34

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع

التبغ فالتر سجائر والعات للمدخنين السجائر السجائر
االلكترونية النكهات عدا الزيوت العطرية من اجل التبغ معسل
محاليل سائلة لالستخدام في السجائر االلكترونية محاليل سائلة
للسجائر االلكترونية الشيشة االلكترونية انابيب شيشة انابيب
شيشة الكترونية علب وحامالت للسجائر االلكترونية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

21/02/2022

Applicant Name:

Qusai Mu'nis Mahmoud
Shaban
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

21/02/2022

: تاريخ ايداع الطلب

قصي مؤنس محمود شعبان

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

amman - airport road

 طريق المطار- عمان

2417- 21110 amman

 عمان21110 - 2417

عنوان التبليغ

178081

رقم العالمة التجارية

178081

Class

34

Goods/Services

Tobacco, cigarette tips, lighters for smokers,
cigarettes, electronic cigarettes, flavourings other
than essential oils for tobacco, molasses, liquid
solutions for use in electronic cigarettes, liquids
for electronic cigarettes (e- liquid), electronic
shisha, shisha pipes, electronic shisha pipes, boxes
for electronic cigarettes and cartomizers for
electronic cigarettes

34

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع

التبغ فالتر سجائر والعات للمدخنين السجائر السجائر
االلكترونية النكهات عدا الزيوت العطرية من اجل التبغ معسل
محاليل سائلة لالستخدام في السجائر االلكترونية محاليل سائلة
للسجائر االلكترونية الشيشة االلكترونية انابيب شيشة انابيب
شيشة الكترونية علب وحامالت للسجائر االلكترونية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

05/04/2022

Applicant Name:

LLC JTI RUSSIA
: Russian Federation

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

05/04/2022

: تاريخ ايداع الطلب

ال ال سي جيه تي آي رشا
روسيا

:اسم طالب التسجيل

1 Krasnogvardeyskiy proezd,
 فلورز،15 ، كراسنوجفارديسكي برويزد1
15, floors 28-32 123112
 موسكو االتحاد الروسي123112 28-32
Moscow Russian Federation
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
178144
34
34
178144

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

21 VEK
Goods/Services

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Tobacco, whether manufactured or
unmanufactured; smoking tobacco, pipe tobacco,
hand rolling tobacco, chewing tobacco, snus
tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, liquid for
electronic cigarettes, tobacco vaporizer, cigars,
cigarillos; snuff; smokers' articles namely;
cigarette papers, cigarette tubes and matches.

التبغ سواء المصنع أو غير المصنع؛ تبغ التدخين وتبغ الغليون
والتبغ الذي يلف يدويا وتبغ المضغ ومسحوق التبغ الرطب؛
السجائر والسجائر اإللكترونية وسوائل للسجائر اإللكترونية
ومبخرات التبغ والسيجار والسجائر الرفيعة؛ السعوط؛
مستلزمات المدخنين تحديدا؛ ورق السجائر وأنابيب السجائر
.وأعواد الثقاب

Disclaimer : The registration of this mark does not
give owners the right to use numeral (21)if used
separately from the mark

 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: التنازل
) بمعزل عن العالمه21( باستعمال الرقم
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: تاريخ ايداع الطلب

Haj Mahmoud M. Habiba &
Sons. Co.
: Jordan
Limited Liability Company

الحاج محمود محمد حبيبه واوالده

:اسم طالب التسجيل

King Hussein Street AmmanJordan

األردن-شارع الملك حسين عمان

02/12/2019

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

02/12/2019

Date of

Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178316
35
35

Goods/Services

االردن
م.م.ذ

- 910580ب.الفكرية ص

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

178316

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Services for advertising; business management;
business administration; office functions, services
for bringing together, for the benefit of others, of a
variety of goods (excluding the transport thereof),
enabling customers to conveniently view and
purchase those goods, distribution of the samples.

خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجية االعمال وتفعيل النشاط
 خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير وذلك،المكتبي
لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشرائها عند الحاجة
. خدمات توزيع العينات،)(والينطوي ذلك على خدمة النقل

________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give its owners the exclusive right to use the
numbers 1951 separately from the mark

______________________________________
إن تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق لدى مالكها من: _التنازل
 اذا ما وردت بمعزل عن العالمة1951 استخدام األرقام

248

Date of
Applicant Name:
Nationality

اعالن الجريدة الرسمية

30/09/2020
STENDERS, SIA
: Latvia

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

FOUNDATION

Applicant for
Correspondence

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

Trademark

Class

35

: تاريخ ايداع الطلب

ستندرز اس أي أيه
التفيا
مؤسسة

:اسم طالب التسجيل

- ريغا أل في،63 موكوساالس ستريت
ـ التفيا1004

Mukusalas Street 63, Riga LV1004, Latvia

178114

30/09/2020

- 11195ب.الفكرية ص

35

الصنف

اليافي للملكية
عمان17039
178114

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

STENDERS ستندرز
Goods/Services

Retail and wholesale services in respect of soaps,
beauty care and body care preparations, essential
oils, oils for cosmetic purposes, massage oils,
cosmetic preparations for baths, shampoos; retail
and wholesale services in respect of printed
matter, calendars, booklets, greeting cards, boxes
for packaging; the bringing together, for benefit of
others, of a variety of goods (excluding the
transport thereof), enabling customers to
conveniently view and purchase those goods; sales
promotion (for others); procurement services for
others (purchasing goods and services for other
businesses).

الخدمات التالية/من اجل البضائع

،خدمات البيع بالتجزئة وبالجملة المتعلقة بالصابون
، مستحضرات العناية بالجسم،مستحضرات العناية التجميلية
، زيوت للتدليك، زيوت ألغراض التجميل،زيوت عطرية
 خدمات البيع بالتجزئة، شامبو،مستحضرات تجميل لإلستحمام
، بطاقات تهنئة، كتيبات، تقاويم،وبالجملة المتعلقة بالمطبوعات
 لمجموعة متنوعة،  لصالح اآلخرين،  الجمع،صناديق للتغليف
 تمكين العمالء من عرض وشراء هذه،)من السلع (باستثناء نقلها
 خدمات الشراء،] ترويج المبيعات [لآلخرين،البضائع بسهولة
،]لآلخرين [شراء السلع والخدمات لألعمال األخرى
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

16/03/2021

Applicant Name:

Al Tayseer Consulting, Trade
and Construct
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

16/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

التيسير لالستشارات والتجارة واالعمار

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

7- 21810 Irbid

21810-7 اربد

7- 21810 Irbid

 اربد21810 -7

178099

Class

35

35

Goods/Services

commercial or industrial management assistance ,
business project management services for
construction projects , psychological testing for the
selection of personnel , market studies ,
outsourcing services business assistance ,
marketing research , business appraisals ,
professional business consultancy , compilation of
statistics , business organization consultancy ,
advisory services for business management ,
business research , outsourced administrative
management for companies , economic forecasting
, business management and organization
consultancy , business efficiency expert services ,
business management consultancy , personnel
management consultancy ,

الصنف

178099

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 خدمات, المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو الصناعية
 االختبارات, إدارة مشاريع األعمال التجارية للمشاريع اإلنشائية
 خدمات,  خدمات دراسات األسواق, النفسية الختيار الموظفين
 أبحاث, )االستعانة بمصادر خارجية (المساعدة في األعمال
 خدمات االستشارات المهنية المتعلقة,  تقييم األعمال, التسويق
 إستشارات تنظيم,  خدمات تجميع اإلحصاءات, باألعمال
 بحوث,  خدمات تقديم النصائح إلدارة األعمال, األعمال
,  اإلدارة اإلشرافية الخارجية للشركات, األعمال التجارية
 تقديم االستشارات عن ادارة و, خدمات التنبؤات االقتصادية
 خدمات,  خدمات خبراء كفاءة األعمال التجارية, تنظيم االعمال
 خدمات تقديم, تقديم اإلستشارات المتعلقة بإدارة األعمال
, االستشارات حول إدارة الموظفين
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Date of
Applicant Name:

07/04/2021

اعالن الجريدة الرسمية

MINISO (Hengqin) Enterprise
Management Co., Ltd.

Nationality

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Room 205, Second

Applicant for
Correspondence

Trademark

07/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

،.مينيسو (هنغكين)إنتربرايز مانيجمنت كو
إل تي دي
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

Floor
 نانشانزوي، سكند فلور أوفيس، 205 روم
Office, Nanshanzui Road No.
، هنغكين ديستريكت، 156 رود رقم
156, Hengqin District, Zhuhai
 الصين، غوانغدونغ بروفينس،زوهاي سيتي
City, Guangdong Province,
China.
Baianat Intellectual Property
- 910580ب.بيانات للملكية الفكرية ص
P.O.Box910580- 11191 Building
،  حي الصالحين،8 بناية رقم11191
No. 8 , Salheen Destruct
شارع محمد هليل عمان
Amman - Jordan
Class
الصنف
178291
35
35
178291

Goods/Services

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجاري ة

الخدمات التالية/من اجل البضائع

presentation of goods on communication media,
for retail purposes; advertising; business
management and organization consultancy;
commercial administration of the licensing of the
goods and services of others; advisory services for
business management; import-export agency
services; procurement services for others
[purchasing goods and services for other
businesses]; marketing; sales promotion for others;
drug retail or wholesale services; business
management of hotels; exhibition of products;
sales promotion display services; publicity; rental
of vending machines; rental of sales stands; retail
or wholesale services for medical supplies;
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CN,CN
Claim No : 50604851, 52177770
Claim Date : 2020-10-21, 2020-12-15

عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة؛
خدمات الدعاية واإلعالن؛ استشارات في إدارة وتنظيم األعمال؛
اإلدارة التجارية لترخيص السلع والخدمات الخاصة بآخرين؛
خدمات المشورة في إدارة األعمال؛ خدمات وكاالت االستيراد
والتصدير؛ خدمات الشراء لآلخرين [شراء السلع والخدمات
لألعمال األخرى]؛ التسويق؛ ترويج المبيعات [لآلخرين]؛
خدمات البيع بالتجزئة أَو بالجملة للعقاقير؛ إدارة أعمال الفنادق؛
عرض المنتجات؛ خدمات عرض ترويج المبيعات؛ الدعاية
واإلعالن؛ تأجير آالت البيع؛ تأجير منصات المبيعات؛ خدمات
البيع بالتجزئة أَو بالجملة لإلمدادات الطبيّة؛

________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give its owners the exclusive right to use the word
TOY separately from the mark

______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي أصحابها الحق المطلق: _التنازل
 اذا ماوردت بمعزل عن العالمةTOY بااستعمال الكلمة

______________________________________
CN,CN : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
52177770 ,50604851 : رقم االدعاء
15-12-2020 ,21-10-2020 : تاريخ االدعاء
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Date of

18/04/2021

Applicant Name:

National Kitchen & Bath
Association
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

18/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

ناشونال كيتشن اند باث اسوسييشن

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

687 Willow Grove Street,
، هاكيتستاون، ويلو جروف ستريت687
Hackettstown, New Jersey
 الواليات المتحدة07840 نيوجيرسي
07840 USA
االميركية
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
178358
35
35
178358

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

VOICES FROM THE INDUSTRY
Goods/Services

Association services, namely, promoting the
interests of the kitchen and bath industry;
conducting, arranging, and organizing business
conferences and trade shows in the kitchen and
bath industry; promoting the interests of the
kitchen and bath industry through dissemination of
educational materials; evaluating kitchen and bath
professionals to determine professional
competency.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90/612,643
Claim Date : 2021-03-30

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 خدمات الترويج لمصالح قطاع، : تحديدا،خدمات االنتساب
المطابخ والحمامات؛ خدمات عقد وترتيب وتنظيم مؤتمرات
االعمال والعروض التجارية في مجال المطابخ والحمامات؛
خدمات الترويج لمصالح قطاع المطابخ والحمامات من خالل
نشر المواد التعليمية؛ خدمات تقييم مهنيي المطابخ والحمامات
لتحديد الكفاءة المهنية

_______________________________________ا
US : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
90/612,643 : رقم االدعاء
30-03-2021 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

16/05/2021

Applicant Name:

Amazon Technologies, Inc.
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Class

35

: تاريخ ايداع الطلب

. إنك،أمازون تكنولوجيز
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 واشنطن، سياتل، تيري افنيو ان410
 الواليات المتحدة األمريكية،98109

410 Terry Ave N, Seattle WA
98109, United States of
America
P.O.Box910580- 11191
178326

16/05/2021

- 910580ب.الفكرية ص

35

Goods/Services

business administration of pharmacy reimbursement
programs and services; business administration of
discount pharmacy and pharmacy loyalty programs;
online retail pharmacy services; online retail store
services in the fields of medical, drugstore, and
general merchandise; retail services for
pharmaceutical preparations; mail order pharmacy
services; providing online prescription pricing
information; providing online consumer product
information; providing online consumer product
information for the purpose of selection of
pharmaceuticals and over the counter medications to
meet consumer specifications; providing online
consumer product information in the pharmacy and
wellness industry; customer loyalty program services
featuring rewards in the form of discounted medicine,
prescriptions, and medical and general wellness
products; administration of a discount program;
administration of a discount program for enabling
participants to obtain discounts on medicine,
prescriptions, and medical and general wellness
products; marketing and distribution of a program
enabling participants to receive discounts on
pharmaceutical products
________________________________________Prio
rity claim: Claim Country : JM
Claim No : 81949
Claim Date : 2020-11-11

الصنف

سماس للملكية
عمان11191
178326

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 إدارة،إدارة أعمال برامج وخدمات السداد الصيدلية
،األعمال الصيدلية المخفضة وبرامج الوالء الصيدلية
 خدمات،خدمات صيدليات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت
متاجر البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت في مجاالت السلع
 خدمات البيع بالتجزئة،الطبية والصيدليات والبضائع العامة
 الخدمات الصيدلية للطلب عبر، للمستحضرات الصيدالنية
 توفير معلومات تسعير الوصفات الطبية عبر،البريد
 توفير معلومات عن منتجات المستهلك عبر،اإلنترنت
 توفير معلومات عن المنتجات االستهالكية عبر،اإلنترنت
اإلنترنت لغرض اختيار مواد صيدالنية واألدوية التي ال
 توفير،تحتاج إلى وصفة طبية لتلبية مواصفات المستهلك
معلومات عن منتجات المستهلك عبر اإلنترنت في مجال
 خدمات برنامج والء العمالء التي تضم،الصيدلة والعافية
مكافآت في شكل أدوية مخفضة وأدوية بوصفات طبية
 إدارة برنامج،ومنتجات طبية ومنتجات الصحة و العافية
 إدارة برنامج التخفيضات لتمكين المشاركين،التخفيضات
من الحصول على تخفيضات على األدوية واالدوية
بالوصفة الطبية والمنتجات الطبية ومنتجات الصحة و
 تسويق وتوزيع برنامج يتيح للمشاركين الحصول،العافية
.على تخفيضات على المنتجات الصيدالنية

____________________________________
JM : بلد االدعاء:___االدعاء بحق االولوية
81949 : رقم االدعاء
11-11-2020 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

18/05/2021

Applicant Name:

Daimler AG
: Germany
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Mercedesstrasse 120 ,70372
Stuttgart Germany
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178318
35
35

18/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

دايملِر إيه جي
المانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 شتوتغارت70372, 120 مرسيدسشتراسِه
ألمانيا
- 910580ب.الفكرية ص

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

178318

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

MERCEDES-EQ
Goods/Services

Advertising; Business management; Business
administration; Office functions services; Rental of
advertising space; Commercial information and advice
for consumers [consumer advice shop]; Auctioneering
services; Business investigations; Business research;
Commercial information agency services; Presentation
of goods on communication media, for retail purposes;
Price comparison services; Economic forecasting;
Evaluation of business opportunities; Conducting of
business appraisals; Organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes; Estimations for
marketing purposes; Import-export agency services;
Marketing studies; Modelling for advertising or sales
promotion; News clipping services; Rental of office
machines; Opinion polling; Organization of trade fairs
for commercial or advertising purposes; Procurement
services for others [purchasing goods and services for
other businesses]; Personnel selection using
psychological testing; Public relations services;
Publicity material rental; Rental of advertising time on
communication media; Rental of photocopying
machines; Rental of vending machines; Shop window
dressing; Sponsorship search; Updating and
maintenance of data in computer databases;
Compilation and systemization of information into
computer databases; Data search in computer files for
others; Loyalty, incentive and bonus program services;
Organisation, operation and supervision of loyalty
schemes and incentive schemes; Promoting the sale of
goods and services of others by awarding purchase
points for credit card use; Promotion of goods and
services through sponsorship of sports events

الخدمات التالية/من اجل البضائع

لدعاية واإلعالن؛ ادارة األعمال؛ توجيه األعمال؛ خدمات تفعيل
النشاط المكتبي؛ تأجير المساحات االعالنية؛ تقديم معلومات تجارية
ونصائح للمستهلكين [مؤسسة ارشاد المستهلكين]؛ خدمات البيع
بالمزاد العلني؛ تقصي حقائق األعمال؛ أبحاث األعمال؛ خدمات
وكاالت المعلومات التجارية؛ عرض السلع على وسائل االتصال
لغايات بيعها بالتجزئة؛ خدمات المقارنة بين االسعار؛ التنبؤات
االقتصادية؛ تقييم فرص العمل؛ إجراء تقييم األعمال؛ تنظيم المعارض
لغايات تجارية أو إعالنية؛ تقديرات ألغراض تسويقية؛ خدمات
وكاالت االستيراد والتصدير؛ دراسات التسويق؛ خدمات إعداد نماذج
الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات؛ خدمات إقتطاع األخبار أو
المعلومات المهمة في الصحف؛ تأجير اآلالت المكتبية؛ اإلستفتاء
وإستطالع اآلراء؛ تنظيم المعارض التجارية لغايات تجارية أو
إعالنية؛ خدمات الشراء لآلخرين [شراء السلع والخدمات لألعمال
األخرى]؛ اختيار الموظفين باستخدام اإلختبارات النفسية؛ خدمات
العالقات العامة؛ تأجير مواد الدعاية واإلعالن؛ تأجير وقت للدعاية
واالعالن في وسائل االعالم؛ تأجير آالت النسخ بالتصوير؛ تأجير
آالت البيع؛ تزيين واجهات المحالت التجارية؛ البحث عن كفالة؛
تحديث وصيانة البيانات في قواعد بيانات الكمبيوتر؛ تجميع و تنظيم
المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر؛ البحث عن المعلومات في
ملفات الكمبيوتر لآلخرين؛ خدمات برامج الوالء والحوافز
والمكافئات؛ تنظيم وإدارة واإلشراف على مخططات الوالء
ومخططات الحوافز؛ الترويج لبيع البضائع والخدمات للغير من خالل
منح نقاط شراء الستخدام بطاقات االئتمان؛ الترويج للبضائع
.والخدمات من خالل كفالة المناسبات الرياضية
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تاريخ ايداع الطلب :

20/06/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة سوق السكر للتسويق

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
ذ.م.م
الذهبية الغربية لواء الموقر ذهيبات النقيرة
عمان
شركة العالمة الثالثية لالستشارات ( تراي
مارك) ص.ب 11118 -7780عمان،
االردن
الصنف
35
178343

من اجل البضائع/الخدمات التالية

20/06/2021

Date of

Souq Alssukar For Marketing
Company
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

Al Thaheeba Al Gharbiah Al
Muwaqar Thibat Naqeera
Amman Jordan
TRI MARK CONSULTING
P.O.Box7780- 11118 Amman,
Jordan
Class
178343
35

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

استيراد وتصدير تجارة المواد التموينية الغذائية والمكسرات
والبهارات بمختلف انواعها

import and export trade in foodstuffs grocries nuts
spices of all types

_______________________________________ا
لتنازل :تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق
باستعمال الكلمة (البازار المركزي ) بمعزل عن العالمه

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

255

: تاريخ ايداع الطلب

jordanian producer company
to incubate small projects
: Jordan
Limited Liability Company

شركة منتجي اردني الحتضان المشاريع
الصغيرة
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

amman - methqal al fayez str

 ش مثقال الفايز- عمان

21/06/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

21/06/2021

Date of

 ش مثقال الفايز-  عمان11181 -2340

2340- 11181 amman - methqal
al fayez str
178187

Class

35

Goods/Services

35

الصنف

178187

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Commercial or industrial management Assistance
Consultancy (Professional business-)
Dissemination of advertising matter Industrial
management assistance or Commercial Business
Management (Advisory services for business)
business research Sales promotion for others -

المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو الصناعية إستشارات
األعمال المهنية نشر المواد الدعائية المساعدة في إدارة األعمال
التجارية أو الصناعية خدمات النصح في إدارة األعمال أبحاث
)األعمال ترويج المبيعات (لالخرين

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

_______________________________________ا
 إن تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق: لتنازل
بإستعمال (هكتار) بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

23/06/2021

Applicant Name:

M.H.Alshaya Co . W.L.L
: Kuwait
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

23/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة محمد حمود الشايع ذ
كويت
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 الكويت، 13002  الصفاة، 181  ب.ص

P.o. Box 181 Safat ,13002 ,
Kuwait
18055- 11195 amman
178173

Class

35

35

Goods/Services

الصنف

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

 عمان11195 - 18055

عنوان التبليغ

178173

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Business management and organization
consultancy; business management assistance;
business management consultancy; providing
business information; providing business
information via a website; demonstration of goods;
presentation of goods on communication media,
for retail purposes; rental of vending machines. ,
—

استشارات في إدارة وتنظيم األعمال المساعدة في إدارة األعمال
 توفير٠  تقديم المعلومات التجارية٠ استشارات إدارة األعمال
 عرض السلع٠ المعلومات التجارية عبر موقع شبكة اإلنترنت
٠ عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزنة
, .تأجير آالت البيع

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

_______________________________________ا
 ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق: لتنازل
 ) بمعزل عن العالمةTechnical solutions ( باستعمال كلمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

26/07/2021

Applicant Name:

Technology valley technical
solutions
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

26/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

الوادي التكنولوجي للحلول التقنية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
 اربد21110 -747

747- 21110 irbid

 اربد21110 -747

747- 21110 irbid
178257

Class

35

Goods/Services

35

الصنف

178257

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

provision of an on-line marketplace for buyers and
sellers of goods and services , providing business
information via a web site ,

خدمات توفير األسواق إلكترونيا عبر اإلنترنت لمشترين وباعة
 توفير المعلومات التجارية عبر المواقع, السلع والخدمات
, اإللكترونية

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

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

Date of

30/08/2021

Applicant Name:

Basma nayef saad elfar
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

30/08/2021

: تاريخ ايداع الطلب

بسمة نايف سعد الفار
االردن
مؤسسة فردية

:اسم طالب التسجيل

143068- 11814 amman jabal
amman /1c

-  جبل عمان-  عمان11814 -143068

143068- 11814 amman jabal
amman /1c

-  عمان جبل عمان11814 - 143068

178216

Class

35

Goods/Services

35

الصنف

178216

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

1- trading of stationery and desktop gadgets and
retail ducational aids. 2- transcription actitvities
and photocopying .

تجارة القرطاسية واألدوات المكتبية والوسائل التعليمية بالتجزئة
 انشطة النسخ والتصوير-

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

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

Date of

02/09/2021

Applicant Name:

majed naif thalje hattar
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

ماجد نايف ثلجي حتر
االردن
مؤسسة فردية

:اسم طالب التسجيل

 جبل عمان-  عمان11953 -420

420- 11953 amman
Class

: تاريخ ايداع الطلب

 جبل عمان-  عمان11953 -420

420- 11953 amman

178350

02/09/2021

35

Goods/Services

advertising consultancy, advertising for
others,advertising services, online advertising,
outdoor advertising,leasing of advertisement
SPACE and advertising material,rental of
advertisement space and advertising material

________________________________________
Disclaimer : the registration of this trade mark
does not give the owners the exclusive right to use
general and common words separtely from the
mark

35

الصنف

178350

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 الخدمات اإلعالنية،  اإلعالن لآلخرين، االستشارات اإلعالنية
 تأجير المساحات،  اإلعالن الخارجي،واإلعالن عبر االنترنت
اإلعالنية والمواد اإلعالنية وتأجير مساحات إعالنية ومواد
إعالنية

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
باستعمال الكلمات العامة والوصفية بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب :

19/09/2021

اسم طالب التسجيل:

ترجمة ال تي دي
جزر العذارى االمريكية
شركة اجنبية

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

اعالن الجريدة الرسمية

مركز فيسترا لخدمات الشركات ،ويكهامز
كاي الثاني ،رود تاون ،تورتوال ،في جي
 ،1110جزر العذراء البريطانية

عنوان التبليغ

 11195 - 18055عمان

رقم العالمة التجارية

178167

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات الدعاية واإلعالن ،نشر مواد الدعاية واإلعالن ،اإلعالن
والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر ،المساعدة في إدارة
األعمال ،استشارات إدارة األعمال ،استشارات تنظيم األعمال.

19/09/2021

Date of

Tarjama Ltd
: Virgin Islands, U.S.
Foreign Company

Applicant Name:

Street Vistra Corporate
Services Centre Wickhams Cay
II, Road Town Tortola VG
1110 British Virgin Islands
18055- 11195 amman
35

35

Class

178167

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Advertising, Dissemination of advertising matter,
On-line advertising on a computer network,
Business management assistance, Business
management consultancy, Business organization
consultancy
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

19/09/2021

Applicant Name:

Tarjama Ltd
: Virgin Islands, U.S.
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Class

35

Goods/Services

: تاريخ ايداع الطلب

ترجمة ال تي دي
جزر العذارى االمريكية
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 ويكهامز،مركز فيسترا لخدمات الشركات
 في جي، تورتوال، رود تاون،كاي الثاني
 جزر العذراء البريطانية،1110

Street Vistra Corporate
Services Centre Wickhams Cay
II, Road Town Tortola VG
1110 British Virgin Islands
18055- 11195 amman
178165

19/09/2021

35

الصنف

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

 عمان11195 - 18055

عنوان التبليغ

178165

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Advertising, Dissemination of advertising matter,
On-line advertising on a computer network,
Business management assistance, Business
management consultancy, Business organization
consultancy

 اإلعالن، نشر مواد الدعاية واإلعالن،خدمات الدعاية واإلعالن
 المساعدة في إدارة،والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر
. استشارات تنظيم األعمال، استشارات إدارة األعمال،األعمال

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

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
 بمعزل عن العالمةTARJAMA باستعمال كلمة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

22/09/2021

اسم طالب التسجيل:

احمد حسن طالب الغزاوي
االردن
مؤسسة فردية

ahmad hasan taleb al ghezawi
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

 11953 -420اربد/النزهة

420- 11953 irbid /al nozha

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 11953 -420اربد/النزهة
178209

22/09/2021

Date of
Applicant Name:

420- 11953 irbid /al nozha
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

االستيراد والتصدير ،تجارة االلعاب ،تجارة النثريات ،تجارة
االلبسة ،تجارة االدوات المنزلية

35

35

Class

178209

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

lmport and expot,toy trade ,petty cash trade
,clothing trade, household appliances trade
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

30/09/2021

Applicant Name:

Manaseer Industrial Complex
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

30/09/2021

: 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
178274
35
35
178274

Goods/Services

Maineting , outdoor advertising , presentation of
goods on communication media for retail
purposes, such as: soil conditioning preparations

________________________________________
Special condition : marked in red , green and blue
________________________________________
Disclaimer : Notice: the registration of this trade
mark does not give owners the exclusive right to
use (natural minerals) separately from the mark

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 خدمات اإلعالن الخارجي عرض البضائع عبر. التسويق
 مستحصرات: وهي,وسائل االتصال لغايات البيع بالتجزئة
لتكييف التربة

_______________________________________ا
محددة بااللوان االحمر واالخضر واالزرق: شتراطات خاصة
_______________________________________ا
 إن تسجيل هذه العالمة ال يعطي لصاحبها:مالحظة: لتنازل
 ) كوحدةnatural minerals( الحق المطلق باستعمال عبارة
واحدة إذا ما وردت بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

30/09/2021

Applicant Name:

Manaseer Industrial Complex
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

30/09/2021

: 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
178275
35
35
178275

Goods/Services

Maineting , outdoor advertising , presentation of
goods on communication media for retail
purposes, such as: soil conditioning preparations

________________________________________
Special condition : marked in red , green and blue
________________________________________
Disclaimer : Notice: the registration of this trade
mark does not give owners the exclusive right to
use (natural minerals) separately from the mark

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 خدمات اإلعالن الخارجي عرض البضائع عبر. التسويق
 مستحصرات: وهي,وسائل االتصال لغايات البيع بالتجزئة
لتكييف التربة

_______________________________________ا
محددة بااللوان االحمر واالخضر واالزرق: شتراطات خاصة
_______________________________________ا
 إن تسجيل هذه العالمة ال يعطي لصاحبها:مالحظة: لتنازل
 ) كوحدةnatural minerals( الحق المطلق باستعمال عبارة
واحدة إذا ما وردت بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

30/09/2021

Applicant Name:

Manaseer Industrial Complex
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

30/09/2021

: 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
178272
35
35
178272

Goods/Services

Maineting , outdoor advertising , presentation of
goods on communication media for retail
purposes, such as: soil conditioning preparations

________________________________________
Special condition : marked in red , green and blue
________________________________________
Disclaimer : Notice: the registration of this trade
mark does not give owners the exclusive right to
use (natural minerals) separately from the mark

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 خدمات اإلعالن الخارجي عرض البضائع عبر. التسويق
 مستحصرات: وهي,وسائل االتصال لغايات البيع بالتجزئة
لتكييف التربة

_______________________________________ا
محددة بااللوان االحمر واالخضر واالزرق: شتراطات خاصة
_______________________________________ا
 إن تسجيل هذه العالمة ال يعطي لصاحبها:مالحظة: لتنازل
 ) كوحدةnatural minerals( الحق المطلق باستعمال عبارة
واحدة إذا ما وردت بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

06/10/2021

Applicant Name:

Transparency Center for Good
Governance
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

06/10/2021

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة وطن الفضائية للبث ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

al-muqablain umm al hieran al ش الصخرة-  ام الحيران- المقابلين
sakhra al-musharafa street
 المدينة االعالمية االردنية بناء- المشرفة
jordan media city building no
41 رقم
41
841080- 11184
-عمان: الشارع/ المدينة11184 -841080
city/street:Amman-shmesisani-  شارع عبدالعزيز الثعالبي- الشميساني
Abdul AL-Thaalabi street طابق االول7 عمارة
Bulliding 7first floor
Class
الصنف
178222
35
35
178222

Goods/Services

Advertising, presentation services for advertising
purposes, updating advertising materials,
publishing advertising texts, renting advertising
materials, publishing advertising materials,
preparing advertising and advertising forms or
sales promotion, advertising on television,
advertising and direct advertising on computer
networks, Advertising agency services, production
of advertising films, renting time for advertising
and advertising in the media, writing advertising
and advertising texts.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، خدمات العروض لفغايات الدعايه واالعالن، دعاية واعالن
. نشر نصوص الدعاية واالعالن،تحديث مواد الدعاية واالعالن
،  نشر مواد الدعاية واالعالن،تأجير مواد الدعاية واالعالن
،خدمات اعداد نماذج الدعاية واالعالن او ترويج المبيعات
باشرة على.“ الدعاية واالعالن عبر التلفزيون االعالن والدعاية
فالم..  انتاج،شبكات الحاسوب خدمات وكاالت الدعاية واالعالن
،  تأجير وقت للدعاية واالعالن في وسائل االعالم، االعالنية
كتابة نصوص الدعاية واالعالن
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

07/11/2021

Applicant Name:

INTERNATIOAL CO .FOR
GOLDSMITHING
&JEWELRY LTD.
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

07/11/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.م.م.شركة الدولية للصياغة والمجوهرات ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

238  وادي صقرة عمارة رقم- عمان
4 الطابق/ج

amman - wadi saqra - building
num 238 c floor 4
941238- 11194 عمان
178296

Class

35

Goods/Services

35

الصنف

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 عمان11194 - 941238

عنوان التبليغ

178296

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل ال بضائع

whole sale and retail services in jewels gold and
gem

خدمة تجارة الجملة والتجزئة في المجوهرات والذهب واالحجار
الكريمة

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

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

تاريخ ايداع الطلب :

22/11/2021

اسم طالب التسجيل:

محمد امين اسماعيل سليم ابو قبع

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية

22/11/2021

Date of

Mohammed amin ismail salim
abuqubu
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

عمان  -الصويفية

amman- alswifia

 11953 -5457عمان  -الصويفية
178177

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تجارة االدوات المنزلية ,والتحفوالبياضات والحرامات

5457- 11953 amman- alswifia
35

35

Class

178177

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

trading of household utensils,antiques,linens and
blankkets

269

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

29/11/2021

Applicant Name:

essa eid essa jresait
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

عيسى عيد عيسى جريسات
االردن
مؤسسة فردية

:اسم طالب التسجيل

 مقابل كازية-  الفحيص11821 -2777
توتال

2777- 11821 alfohais - total
kaziya
Class

: تاريخ ايداع الطلب

 مقابل كازية توتال- الفحيص

alfohais - total kaziya

178092

29/11/2021

35

35

الصنف

178092

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Professional business consulting, business
تنظيم,استشارات ادارة االعمال, استشارات االعمال المهنيه
management consulting, an organizing information
وكاالت االستيراد, معلومات في قواعد بيانات حاسوب
in computer databases, | import and export
ابحاث, دراسات تسويق,الخبراء في الكفايه, والتصدير
agencies, experts | in sufficiency, marketing
تنظيم المعارض, خدمات المشوره في ادارة االعمال,تسويق
studies, marketing marketing, business
 خدمات توفير او,توظيف االفراد, للغايات التجاريه او االعالنيه
الدعايه, )تامين لالخرين(شراء سلع وخدمات العمال اخرى
management advice services, exhibition
organization services for commercial or
تنظيم, ترويج المبيعات لالخرين, االبحاث التجاريه, واالعالن
advertising purposes, business management advice النسخ, االعالنات التجاريه, المعلومات في قواعد بيانات حاسوب
services, services Providing or insuring others
استشارات, استشارات اداريه,معلومات احصائيه, والطباعه
استشارات,استشارات ادارة االعمال, استشارات اعمال,تسويقيه
(purchasing goods and services for other
businesses), advertising, commercial research,
تحارة عامه, ابحاث االعمال
sales promotion, organizing information in
computer databases, commercial advertising,
copying and printing, statistical information,
management consulting, marketing consulting,
business consulting, business management
consulting, Business research consultancy, general
trade
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

07/02/2022

Applicant Name:

Amer Sameer Jamil Sa'doun
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

35

Goods/Services

Import and export services, marketing services ,
services to offer ds for sale, including cosmetics
and accessories, skin care, hair, supplements, gifts,
accessories, bags, hair cover, electrical appliances,
cosmetic salon supplies, business administration,
exhibitions for commercial and advertising
objectives, sales promotion for others, advertising
services, marketing services and advertising
through a website and distribution of samples

عامر سمير جميل سعدون
االردن
مؤسسة فردية

:اسم طالب التسجيل

 اربد ش االمير حسن21110 -103

103- 21110 irbid - prince
alhassan st
Class

: تاريخ ايداع الطلب

اربد ش االمير حسن

irbid - prince alhassan st

178096

07/02/2022

35

الصنف

178096

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات االستيراد والتصدير و خدمات التسويق خدمات عرض
البضائع للبيع ومنها مستحضرات ولوازم التجميل والعناية
بالبشرة و الشعر والمكمالت الغذائية و الهدايا و االكسسوارات و
الشنط و الشاالت واالجهزة الكهربانية ولوازم صالونات التجميل
 تنظيم المعارض لالهداف التجارية واالصالنية. ادارة االعمال
ترويج المبيعات لالخرين خدمات الدعاية و االعالن خدمات
التسويق و االعالن عن طريق موقع الكتروني؛ توزيع العينات

271

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

09/02/2022

اسم طالب التسجيل:

مشكل لتسويق المنتجات المحلية

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

االردن
ذ.م.م

09/02/2022

Date of

mshakal for marketing local
products
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

عمان  -ش المدينة المنورة

amman - almadenah
almonwarh str

عنوان التبليغ

 11953 - 2919عمان

2919- 11953 amman

رقم العالمة التجارية

178192

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

استيراد وتصدير وتجارة القهوة ومنتجات القهوة بكافة أنواعها
والشوكوالته والزعتر والهيل والتمور والحلويات والمكسرات
والبهارات وحلوى وحالوة طحينية؛ والنوغات (حلوى أو راحة
بيضاء) المحشوة بالمكسرات .وحلوى النوجاء وطحينية (عجينة
بذور السمسم) وهالم (جلي)الفواكه وااللبان بانواعها واألجبان
والبيض والخبز والزيتون وزيت الزيتون و المخلالت .
والتوابل؛ أعشاب الحدائق الطازجة؛ .و اليانسون و الشاي
وخدمات الدعاية واالعالن وخدمات المتعلقة بالبيع جملة ومفرق
لمواد الغذائية والتموينية توزيع العينات توزيع العينات من أجل
الدعاية

35

35

Class

178192

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

export and import Trade Coffee and coffee
products of all kinds and chocolate,
thyme,cardamom,dates , sweets, nuts anc ices,
candy ,halvah ,nougat,nougat candies, tahini
[sesame seed paste , fruit jellies
[confectionery],dairy of types, cheesy ,egg ,bread
,olive ,olive oil ,pickles, condiments, garden herbs
fresh, aniseed and tea, advertising, services related
to whole sale and retail sale _ of foodstuffs,sample
distribution,distribution of samples for advertising
purposes
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

15/02/2022

Applicant Name:

power cozmo
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

15/02/2022

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة العالميون لخدمات الطاقة ذ
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

amman - mecca str al
 ش مكة برج المتكاملة رقم المبنى- عمان
mutakamelah tower 146 4th
401  مكتب4 ط146
floor office 401
954314- 11954 amman - mecca
 ش مكة برج-  عمان11954 -954314
str al mutakamelah tower 146
401  مكتب4 ط146 المتكاملة رقم المبنى
4th floor office 401
Class
الصنف
178193
35
35
178193

Goods/Services

import-export agency services commercial
information agency services negotiation and
conclusion of commercial transactions for third
parties business project management services for
construction projects providing business
information via a web site provision of an online
marketplace for buyers and sellers of goods and
services business intermediary services relating to
the matching of potential private investors with
entrepreneurs needing funding interim business
management corporate communications services
commercial lobbying services

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات وكالة االستيراد والتصدير خدمات وكالة المعلومات
التجارية التفاوض وإبرام المعامالت التجارية للغير خدمات
إدارة المشاريع التجارية لمشاريع البناء توفير المعلومات
التجارية عبر موقع ويب توفير سوق عبر اإلنترنت لمشتري
وبائعي السلع والخدمات خدمات الوساطة التجارية المتعلقة
بمطابقة المستثمرين المحتملين من القطاع الخاص مع رواد
األعمال الذين يحتاجون إلى التمويل إدارة األعمال المؤقتة
خدمات اتصاالت الشركات خدمات اللوبي التجارية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

22/02/2022

Applicant Name:

Bright Dream Company for
Materials and Cosmetics
Trading
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

35

شركة الحلم المشرق لتجارة مواد
ومستحضرات التجميل

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

-  خلدا-  دوار النعيمات11511 -789
االردن

789- 11511 alnuamat cri
.khalda - amman jordan
Class

: تاريخ ايداع الطلب

 االردن-  خلدا- دوار النعيمات

alnuamat cri .khalda - amman
jordan

178072

22/02/2022

35

Goods/Services

the bringing together for the benefit of others, of a
variety of goods (excluding the transport thereof)
namely Cosmetics; perfumes; skin care (cosmetic)
preparations; make-up preparations;
antiperspirants [toiletries]; cleansing milk for toilet
purposes; colorants for toilet purposes; milk
(cleaning-) for toilet purposes; oils for toilet
purposes; swabs [toiletries]; talcum powder, for
toilet use; toiletries, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods, such
services may be provided by retail stores,
wholesale outlets, through mail order catalogues or
by means of electronic media, for example through
websites or television shopping programs, E —
Marketing.

الصنف

178072

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجي ل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات التجميع لصالح اآلخرين لمجموعة متنوعة من السلع
(باستثناء نقلها) وخاصة مستحضرات تجميل؛ عطور؛
مستحضرات (تجميل) للعناية بالبشرة؛ مستحضرات مكياج؛
موانع للتعرق [مواد الزينة]؛ حليب منظف ألغراض الزينة؛
- ملونات ألغراض الزينة؛ حليب تنظيف ألغراض الزينة؛
زيوت ألغراض الزينة؛ أعواد[مواد الزينة]؛ مسحوق الطلق
للزينة؛ مواد الزينة لتمكين الزبائن من معاينة وشراء هذه
البضائع بسهولة ويمكن توفير مثل هذه الخدمات من قبل متاجر
البيع بالتجزنة أو منافذ البيع بالجملة أو من خالل الكتالوجات
البريدية أو عن طريق الوسائط اإللكترونية على سبيل المثال من
 التسويق.خالل مواقع الويب أو برامج التسوق التلفزيونية
.اإللكتروني
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

22/02/2022

Applicant Name:

Bright Dream Company for
Materials and Cosmetics
Trading
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

35

شركة الحلم المشرق لتجارة مواد
ومستحضرات التجميل

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

-  خلدا-  دوار النعيمات11511 -789
االردن

789- 11511 alnuamat cri
.khalda - amman jordan
Class

: تاريخ ايداع الطلب

 االردن-  خلدا- دوار النعيمات

alnuamat cri .khalda - amman
jordan

178077

22/02/2022

35

Goods/Services

the bringing together for the benefit of others, of a
variety of goods (excluding the transport thereof)
namely Cosmetics; perfumes; skin care (cosmetic)
preparations; make-up preparations;
antiperspirants [toiletries]; cleansing milk for toilet
purposes; colorants for toilet purposes; milk
(cleaning-) for toilet - purposes; oils for toilet
purposes; swabs [toiletries]; talcum powder, for
toilet use; toiletries, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods, such
services may be provided by retail stores,
wholesale outlets, through mail order catalogues or
by means of electronic media, for example through
websites or television shopping programs, E —
Marketing.

الصنف

178077

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات التجميع لصالح اآلخرين؛ لمجموعة متنوعة من السلع
(باستثناء نقلها) وخاصة مستحضرات تجميل؛ عطور؛
مستحضرات (تجميل) للعناية بالبشرة؛ مستحضرات مكياج؛
موانع للتعرق [مواد الزيئة]؛ حليب منظف ألغراض الزينة؛
ملونات ألغراض الزينة؛ حليب تنظيف ألغراض الزينة؛ زيوت
ألغراض الزينة؛ أعواد[مواد الزينة]؛ مسحوق الطلق للزينة؛
مواد الزينة لتمكين الزبائن من معاينة وشراء هذه البضائع
بسهولة ويمكن توفير مثل هذه الخدمات من قبل متاجر البيع
بالتجزنة أو منافذ البيع بالجملة أو من خالل الكتالوجات البريدية
أو عن طريق الوسائط اإللكترونية على سبيل المثال من خالل
. التسويق اإللكتروني.مواقع الويب أو برامج التسوق التلفزيونية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

22/02/2022

Applicant Name:

Bright Dream Company for
Materials and Cosmetics
Trading
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

35

شركة الحلم المشرق لتجارة مواد
ومستحضرات التجميل

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

-  خلدا-  دوار النعيمات11511 -789
االردن

789- 11511 alnuamat cri
.khalda - amman jordan
Class

: تاريخ ايداع الطلب

 االردن-  خلدا- دوار النعيمات

alnuamat cri .khalda - amman
jordan

178070

22/02/2022

35

Goods/Services

the bringing together for the benefit of others, of a
variety of goods (excluding the transport thereof)
namely Cosmetics; perfumes; skin care (cosmetic)
preparations; make-up preparations;
antiperspirants [toiletries]; cleansing milk for toilet
purposes; colorants for toilet purposes; milk
(cleaning-) for toilet - purposes; oils for toilet
purposes; swabs [toiletries]; talcum powder, for
toilet use; toiletries, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods, such
services may be provided by retail stores,
wholesale outlets, through mail order catalogues or
by means of electronic media, for example through
websites or television shopping programs, E —
Marketing.

الصنف

178070

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات التجميع لصالح اآلخرين لمجموعة متنوعة من السلع
(باستثناء نقلها) وخاصة مستحضرات تجميل؛ عطور؛
مستحضرات (تجميل) للعناية بالبشرة؛ مستحضرات مكياج؛
موانع للتعرق [مواد الزينة]؛ حليب منظف ألغراض الزينة؛
- ملونات ألغراض الزينة؛ حليب تنظيف ألغراض الزينة؛
زيوت ألغراض الزينة؛ أعواد[مواد الزينة]؛ مسحوق الطلق
للزينة؛ مواد الزينة لتمكين الزبائن من معاينة وشراء هذه
البضائ ع بسهولة ويمكن توفير مثل هذه الخدمات من قبل متاجر
البيع بالتجزنة أو منافذ البيع بالجملة أو من خالل الكتالوجات
البريدية أو عن طريق الوسائط اإللكترونية على سبيل المثال من
 التسويق.خالل مواقع الويب أو برامج التسوق التلفزيونية
.اإللكتروني
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

22/02/2022

Applicant Name:

Bright Dream Company for
Materials and Cosmetics
Trading
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

35

شركة الحلم المشرق لتجارة مواد
ومستحضرات التجميل

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

-  خلدا-  دوار النعيمات11511 -789
االردن

789- 11511 alnuamat cri
.khalda - amman jordan
Class

: تاريخ ايداع الطلب

 االردن-  خلدا- دوار النعيمات

alnuamat cri .khalda - amman
jordan

178075

22/02/2022

35

Goods/Services

the bringing together for the benefit of others, of a
variety of goods (excluding the transport thereof)
namely Cosmetics; perfumes; skin care (cosmetic)
preparations; make-up preparations;
antiperspirants [toiletries]; cleansing milk for toilet
purposes; colorants for toilet purposes; milk
(cleaning-) for toilet - purposes; oils for toilet
purposes; swabs [toiletries]; talcum powder, for
toilet use; toiletries, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods, such
services may be provided by retail stores,
wholesale outlets, through mail order catalogues or
by means of electronic media, for example through
websites or television shopping programs, E —
Marketing.

الصنف

178075

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات التجميع لصالح اآلخرين؛ لمجموعة متنوعة من السلع
(باستثناء نقلها) وخاصة مستحضرات تجميل؛ عطور؛
مستحضرات (تجميل) للعناية بالبشرة؛ مستحضرات مكياج؛
موانع للتعرق [مواد الزيئة]؛ حليب منظف ألغراض الزينة؛
ملونات ألغراض الزينة؛ حليب تنظيف ألغراض الزينة؛ زيوت
ألغراض الزينة؛ أعواد[مواد الزينة]؛ مسحوق الطلق للزينة؛
مواد الزينة لتمكين الزبائن من معاينة وشراء هذه البضائع
بسهولة ويمكن توفير مثل هذه الخدمات من قبل متاجر البيع
بالتجزنة أو منافذ البيع بالجملة أو من خالل الكتالوجات البريدية
أو عن طريق الوسائط اإللكترونية على سبيل المثال من خالل
. التسويق اإللكتروني.مواقع الويب أو برامج التسوق التلفزيونية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

24/02/2022

Applicant Name:

Suhair Musa Abdel Aziz
Shehadeh
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

24/02/2022

: تاريخ ايداع الطلب

سهير موسى عبد العزيز شحادة

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
 عمان11121 -212237

212237- 11121 amman

 عمان11121 -212237

212237- 11121 amman
178045

Class

35

Goods/Services

Advertising, professional business consultancy,
business organization consultancy, document
copying, marketing studies, marketing research,
personnel management consultancy, public
relations, secretarial services.

35

الصنف

178045

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

دعاية واعالن استشارات اعمال مهنية استشارات تنظيم االعمال
نسخ الوثائق دراسات التسويق ابحاث التسويق استشارات ادارة
.شؤون الموظفين العالقات العامة خدمات السكرتاريه
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

09/03/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة اوكالند القامة المشاريع

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م
عمان  -الدوار الثامن  -ش رافع بن زيد

178157

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات البيع بالتجزئة التي يقدمها السوبر ماركت

Auckland project
development company
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

amman - rafe'a bin zaid st

ص.ب 11885 -850877عمان
الصنف

09/03/2022

Date of

P.O.Box850877- 11885 amman

35

35

Class

178157

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

retail services provided by supermarkets
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

20/03/2022

اسم طالب التسجيل:

عنبر لتجارة المواد التموينية
االردن
ذ.م.م

Amber foodstuff trading
: Jordan
Limited Liability Company

اليادودة -شارع مادبا

alyadoodeh -madaba street

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 11194 -941283اليادودة -شارع مادبا
178058

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تجارة البقوليات والحبوب والمواد الغذائية األساسية بالجملة
تجارة الزيوت والدهون بالجملة تجارة العصائر والمياه المعدنية،
والمياه المعبأة /المياه المحالة ،والمشروبات الغازية بالجملة
تجارة الشوكوالته والحلويات السكرية بالجملة تجارة القهوة
والشاي والتوابل والعسل بالجملة تجارة المواد الغذائية
والمشروبات األخرى بالجملة تجارة أكواب وأطباق وأدوات
مائدة استهالكية بالجملة (يتم التخلص منها) تجارة سلع متنوعة
بالجملة تجارة أصناف متنوعة من المواد الغذائية والتموينية
والمشروبات بالتجزئة (أصناف متنوعة من البقالة) تجارة
التمور تجارة المكسرات والقهوة (المحمصة مسبقا) تجارة
عطارة وأعشاب وتوابل تجارة الشوكوالته والسكاكر تجارة
أصناف أخرى من المنتجات الغذائية بالتجزئة تجارة المشروبات
والمرطبات بالتجزئة (المعلبة) تجارة األدوات المنزلية بالتجزئة
تجارة منتجات األلبان األجبان والزيتون والمخلالت والبيض
التجارة بالتجزئة لألدوات والمعدات المنزلية األخرى

20/03/2022

Date of
Applicant Name:

 941283- 11194 alyadoodehmadaba street
35

35

Class

178058

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Wholesale trade of beans, cereals and staples
Wholesale oils and fats trade Juices and mineral
water trade, buttled/ desalinated water and bulk
soda Chocolate trade and sugar desserts in bulk
Coffee, tea, spices and honey wholesale Wholesale
trade in food products and other beverages
)Wholesale cups, dishes and table items (discarded
Wholesale trade of miscellaneous goods Trade in
various items of food and beverage retail (variety
of groceries) Dates trading Trade in nuts and
coffee (pre-roasted) Trade in perfumery, herbs and
spices Chocolate and candy trading Retail trade of
other food products Retail beverage and
refreshment (Canned) Retail trade in household
appliances Trade in cheese diary products, olives,
pickles and eggs Retail trade of other household
appliances and equipment
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

11/04/2022

اسم طالب التسجيل:

عامر احمد رمضان حرز هللا

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية
 11821 -3775عمان  -الصويفية

178225

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تجارة االحذية والشنطات

amer ahmad ramadan
herzallah
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

3775- 11821 amman - swifiya

 11821 -3775عمان  -الصويفية
الصنف

11/04/2022

Date of

3775- 11821 amman - swifiya
35

35

Class

178225

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

shoes and bags trading
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: تاريخ ايداع الطلب

Al Hadaf Furniture Company
: Jordan
Limited Liability Company

شركة الهدف للمفروشات
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

Amman , Al Jbeha- yajouz str

 ش ياجوز-  الجبيهه، عمان

11/05/2022

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

11/05/2022

Date of

2016- 11953 amman
178245

Class

35

35

Goods/Services

Retail or wholesale services for furniture; wholesal
distributorship services for furniture; import-expor
agencies in the field of furniture.

الصنف

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

 عمان11953 - 2016

عنوان التبليغ

178245

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات البيع بالتجزئة أو البيع بالجملة لألثاث ؛ خدمات التوزيع
.بالجملة لألثاث وكاالت االستيراد والتصدير في مجال األثاث
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

02/06/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة زايد الخير لتجارة االلبسة و االحذية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

02/06/2022

Date of

zayed alkheer for trading of
clothing and shoes co.
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

 11181 -133عمان

133- 11181 Amman

 11181 -133عمان
178308

133- 11181 Amman
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الدعاية و االعالن خدمات تجارة المالبس و االحذية و الحقائب
و االكسسوارات و مستحضرات التجميل

35

35

Class

178308

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Advertising .trading services of clothes, shoes,
bags, accessories and cosmetics
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

02/06/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة زايد الخير لتجارة االلبسة و االحذية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

02/06/2022

Date of

zayed alkheer for trading of
clothing and shoes co.
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

 11181 -133عمان

133- 11181 Amman

 11181 -133عمان
178309

133- 11181 Amman
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الدعاية و االعالن خدمات تجارة المالبس و االحذية و الحقائب
و االكسسوارات و مستحضرات التجميل

35

35

Class

178309

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Advertising .trading services of clothes, shoes,
bags, accessories and cosmetics
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تاريخ ايداع الطلب :

05/06/2022

اسم طالب التسجيل:

علي عطا علي حسن
االردن
مؤسسة فردية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان-تالع العلي قرب اراميكس

178307

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الدعاية و االعالن خدمات تجارة المالبس و االحذية و الحقائب
و االكسسوارات و مستحضرات التجميل

Ali Ata Ali Hasan
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

Amman Tlaa Alali near
Aramex

 11181 -133عمان-تالع العلي قرب
اراميكس
الصنف

05/06/2022

Date of

133- 11181 Amman Tlaa Alali
near Aramex
35

35

Class

178307

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Advertising .trading services of clothes, shoes,
bags, accessories and cosmetics

285

Date of

01/02/2021

Applicant Name:
Nationality

Qatar National Bank
: Qatar

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company
Al Cornish Street P.O. Box
1000 Doha - Qatar

01/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

بنك قطر الوطني
قطر
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

-  الدوحة1000.ب.شارع الكورنيش ص
دولة قطر

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
921100  ب. ص، شارع مكة،104 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن11192 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178151
36
36
178151

Goods/Services

Financial affairs namely banking services;
monetary affairs, namely monetary exchange.

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give the owners the exclusive right to use
the word (pay) 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

 الشؤون المالية،الشؤون المالية وبالتحديد الخدمات المصرفية
.وبالتحديد الصرف (تبادل) النقدي

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

08/02/2021

اسم طالب التسجيل:

دايسوكي هاسيغاوا
يابان
فرد

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،16-1 #805كينوتا -2تشوم ،سيتاغايا-كو
طوكيو اليابان

08/02/2021

Applicant Name:

Daisuke HASEGAWA
: Japan

INDIVIDUAL
#805 16-1, Kinuta 2-Chome,
Setagaya-Ku Tokyo JAPAN

Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  11192االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178159
36
36
178159

من اجل البضائع/الخدمات التالية

قبول الودائع [بما في ذلك إصدار سندات بديلة] وقبول ودائع ذات العائد
الدوري الثابت ،قروض تمويل وخصم الكمبياالت ،تسوية بالعملة المحلية،
ضمان القروض وقبول الكمبياالت ،إقراض األوراق المالية واألسهم ،حيازة
وتحويل المطالبات المالية ،إيداع األغراض الثمينة بما في ذلك األوراق
المالية والمعادن النفيسة [خدمات حفظ الودائع] ،الصرافة ،وصاية العقود
المستقبلية المالية ،وصاية األموال واألوراق المالية والمطالبات النقدية
وممتلكات شخصية و األراضي والحقوق على الملكيات العقارية و حقوق
متعلقة بقطع األراضي أو اإليجارات على األراضي ،وكاالت االكتتاب
بالسندات ،معامالت متعلقة بتغيير العمالت األجنبية ،خدمات متعلقة بخطاب
االعتماد ،سمسرة شراء االئتمان ،إصدار سندات ذات قيمة ،وكاالت تحصيل
دفعات خدمات الغاز أو الطاقة الكهربية ،تحصيل دفعات السلع المباعة بعد
الشحن ،شراء وبيع األوراق المالية ،االتجار في عقود مستقبلية مرتبطة
بمؤشر أسعار األوراق المالية ،االتجار في عقود الخيارات المتعلقة باألوراق
المالية ،االتجار في عقود مستقبلية متعلقة باألسواق األجنبية ،وكاالت سمسرة
األوراق المالية و عقود مستقبلية مرتبطة بمؤشر أسعار األوراق المالية و
عقود الخيارات لألوراق المالية وعقود مستقبلية متعلقة باألسواق األجنبية،
وكاالت سمسرة لوكالء مودعين للتجارة في األسواق المحلية لألوراق المالية
بنظام العمولة و عقود مستقبلية مرتبطة بمؤشر أسعار األوراق المالية وعقود
الخيارات ،وك في األسواق األجنبية لألوراق المالية والعقود المستقبلية
المرتبطة بمؤشر أسعار األوراق المالية ،وكاالت السمسرة بعقود آجلة
لألوراق المالية بنظام العمولة وعقود آجلة لعقود مستقبلية مرتبطة بمؤشر
أسعار األوراق المالية و وعقود آجلة لعقود الخيارات المتعلقة باألوراق
المالية ومعامالت فورية عاجلة وآجلة لعقود مستقبلية مرتبطة بمؤشر أسعار
األوراق المالية ،سمسرة لتصفية األوراق المالية ،االكتتاب باألوراق المالية،
طرح األوراق المالية ،خدمات السمسرة المتعلقة باالكتباب في األوراق
المالية أو طرحها ،أسعار البورصة ،وكاالت لالتجار في العقود المستقبلية
المرت بطة بالسلع ،سمسرة التأمين على الحياة ،إبرام سندات التأمين على
الحياة ،وكاالت للتأمين العام غير المتعلق بالتأمين على الحياة ،تعديل وتحديد
الشروط والمطالبات فيما يتعلق بالتأمين العام ،إبرام سندات التأمين العام غير
التأمين على الحياة ،حساب معدالت أقساط تأمينية ،إدارة المباني ،خدمات
وكالة لتأجير المباني ،تأجير المباني ،شراء وبيع المباني ،خدمات وكاالت
العقارات لشراء وبيع المباني ،تثمين العقارات ،توفير معلومات عن
العقارات ،خدمات إدارة العقارات المتعلقة باألراضي ،خدمات وكالة لتأجير
األراضي ،تأجير األراضي ،شراء وبيع األرض ،خدمات وكاالت العقارات
لشراء وبيع األراضي ،تثمين التحف ،تثمين الفنون ،تثمين األحجار النفيسة،

Date of

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

]Acceptance of deposits [including substitute bond issuance
and acceptance of fixed interval installment deposits; loans
[financing] and discount of bills; domestic exchange
;settlement; liability guarantee and acceptance of bills
securities lending; acquisition and transfer of monetary
claims; safekeeping of valuables including securities and
;precious metals [safe deposit services]; exchanging money
trusteeship of financial futures contracts; trusteeship of
money, securities, monetary claims, personal property, land,
;rights on land fixtures, surface rights or lease on land
agencies for bond subscriptions; foreign exchange
transactions; letter-of-Credit related services; brokerage of
credit purchase; issuance of tokens of value; agencies for
collecting gas or electric power utility payments; consigned
collection of payment for goods; buying and selling of
securities; trading of securities index futures; trading of
securities options; trading of overseas market securities
futures; agencies for brokerage of securities, securities index
futures, securities options, and overseas market securities
futures; agencies for brokerage of entrusting agents with oncommission trading in domestic markets of securities,
securities index futures and securities options; agencies for
brokerage of entrusting agents with on-commission trading
;in overseas markets of securities and securities index futures
agencies for brokerage of forward agreement of securities,
for forward agreement of securities index futures, for
forward agreement of securities options, spot and forward
transaction of securities index futures; brokerage for
securities liquidation; securities underwriting; securities
offering; brokerage services relating to securities
subscription or offering; stock exchange quotations; agencies
;for trading of commodity futures; life insurance brokerage
;life insurance underwriting; agencies for non-life insurance
claims adjustment for non-life insurance; non-life insurance
;underwriting; insurance premium rate computing
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management of buildings; agency services for the leasing or
rental of buildings; leasing or renting of buildings; purchase
and sale of buildings; real estate agency services for the
purchase or sales of buildings; real estate appraisal;
providing real estate information; real estate management
services relating to land; agency services for the leasing or
rental of land; leasing of land; purchase and sale of land; real
estate agency services for the purchase or sales of land;
antique appraisal; art appraisal; appraisal of precious stones;
appraisal of used automobiles; financial assessment of
company credit; mutual funds; provident fund services;
brokerage; financial evaluation [insurance, banking, real
estate]; financial appraisals in responding to calls for tenders;
providing financial information via a website; financial
analysis; providing financial information; financial
consultancy; financial research services; financial
management; debt advisory services; investment services.
Priority claim: Claim Country : JP
Claim No : 2020-99366
Claim Date : 2020-08-11
Special condition : Claiming black, yellow and gray colors

 التمويل، تقييم مالي لوضع وأداء الشركة المالي،تثمين العربات المستخدَمة
 تقييم مالي [تأمين و مصرفي و، السمسرة، خدمات صناديق االدخار،التبادلي
 توفير معلومات معلومات، تثمينات مالية متعلقة بطلبات العطاءات،]عقارات
، استشارات مالية، توفير معلومات مالية، تحليل مالي،مالية عبر موقع ويب
 خدمات، خدمات مشورة متعلقة بالديون، إدارة مالية،خدمات البحوث المالية
.االستثمار

JP : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
99366-2020 : رقم االدعاء
11-08-2020 : تاريخ االدعاء
______________________________________
مع المطالبة باأللوان األسود واألصفر والرمادي: _اشتراطات خاصة

288

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

16/05/2021

اسم طالب التسجيل:

أمازون تكنولوجيز ،إنك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 410تيري افنيو ان ،سياتل ،واشنطن
 ،98109الواليات المتحدة األمريكية
سماس للملكية
11191عمان
178266

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات إدارة المزايا الصيدلية ،خدمات إدارة مزايا االدوية
بوصفات طبية ،اإلدارة المالية لبرامج وخدمات السداد
للصيدليات.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءJM :
رقم االدعاء 81949 :
تاريخ االدعاء 11-11-2020 :

Amazon Technologies, Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

410 Terry Ave N, Seattle WA
98109, United States of
America
P.O.Box910580- 11191

الفكرية ص.ب- 910580

الصنف

16/05/2021

Date of

36

36

Class

178266

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

;pharmacy benefit management services
;prescription benefit management services
financial administration of pharmacy
reimbursement programs and services.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : JM
Claim No : 81949
Claim Date : 2020-11-11
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Date of

10/06/2021

Applicant Name:

Green For Growth Fund,
Southeast Europe S.A,
SICAV-SIF
: Luxembourg
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

14, Boulevard Royal, 8070
Bertrange, Luxemburg

10/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

 ساوث ايست يورب,غرين فور غروث فوند
سيف- سيكاف, ايه.اس

:اسم طالب التسجيل

لوكسيمبورغ
شركة اجنبية

: جنسية الطالب

, بيرترانج8070 , بوليفارد رويال,14
لوكسمبورغ

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
921100  ب. ص، شارع مكة،104 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن11192 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178136
36
36
178136

Goods/Services

Financial affairs; monetary affairs; real estate
affairs; investment and financing services; raising
of finance; financing, provision and arranging of
loans; underwriting services; financial investment
and financial management services; guarantee
services; corporate finance services; financial and
investment planning services; advisory,
consultancy, information, assistance, analysis and
appraisal services relating to the aforesaid
services; financial evaluation; fund investments.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : DE
Claim No :302020117927
Claim Date : 2020-12-11
________________________________________
Special condition : Claiming blue, green, orange,
yellow and black colors.
________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give the owners the exclusive right to use
the word (Academy) if used separately from the
Mark.

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 خدمات، شؤون العقارات، الشؤون النقدية،الشؤون المالية
 التمويل وتوفير وترتيب، رفع التمويل،االستثمار والتمويل
 االستثمار المالي وخدمات اإلدارة، خدمات االكتتاب،القروض
 خدمات، خدمات تمويل الشركات، خدمات الضمان،المالية
 خدمات المشورة واالستشارات،التخطيط المالي واالستثماري
والمعلومات والمساعدة والتحليل والتقييم المتعلقة بالخدمات
. استثمارات الصندوق، التقييم المالي،المذكورة

_______________________________________ا
DE : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
302020117927:رقم االدعاء
11-12-2020 : تاريخ االدعاء
_______________________________________ا
مع المطالبة بااللوان االزرق واالخضر: شتراطات خاصة
.والبرتقالي واالصفر واالسود
_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
.) إذا وردت بمعزل عن العالمةAcademy( باستعمال الكلمة
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Date of

21/06/2021

Applicant Name:

Mohammed Binladin Co.
: Saudi Arabia
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

21/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة محمد بن الدن
سعودية
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

Jeddah / Al Kawthar District
 حي الكوثر مجمع محمد بن الدن/مدينة جده
Mohammed Binladin Industrial
 رمز بريدي958  ص ب،الصناعي
Complex, P.O. Box 958 Postal
21421
Code 21421
Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
921100  ب. ص، شارع مكة،104 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن11192 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178188
36
36
178188

Goods/Services

Real Estate Management; Fund Investment .

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

. استثمار األموال،إدارة العقارات
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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
USA
المتحدة األمريكية
Abu -Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property TMP Agents
11192  عمان921100 ب.ص11192
P.O.Box921100- 11192 P.O.Box
المملكة االردنية الهاشمية
921100 Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178244
36
36
178244

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

GRAND HYATT
Goods/Services

الخدمات التالية/من اجل البضائع

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

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
خ دمات تقاسم الوقت لعقارات اإلجازة ؛ شؤون العقارات

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

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

Date of

02/09/2021

Applicant Name:

amam management consulting
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

02/09/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة امام لالستشارات االدارية
االردن
م.م.ذ

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

1295- 11821 amman

 ش مكة33  عمان11821 -1295

1295- 11821 amman

 عمان11821 - 1295

عنوان التبليغ

178229

رقم العالمة التجارية

178229

Class

36

Goods/Services

financial consulting

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

36

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع

استشارات مالية

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

Date of

24/11/2021

Applicant Name:

konya for development and
real estate management
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

24/11/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة قونيه للتطوير وادارة العقارات

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
 عبدون- عمان

amman - abdoun
5012- 11953 amman
178391

Class

36

Goods/Services

brokerage of real estate, management of real
estate,online real estate brokerage, providing real
estate information,real estate advisory services,
real estate consulting services . real estate
entrepreneur services,real estate investment
services,real estate procurement for
others,evalution of real estate

36

الصنف

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

 عمان11953 - 5012

عنوان التبليغ

178391

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الوساطة في العقارات إدارة العقارات الوساطة العقارية عبر
اإلنترنت تقديم المعلومات العقارية الخدمات االستشارية العقارية
خدمات االستشارات العقارية خدمات رواد األعمال العقاريين
خدمات االستثمار العقاري الشراء العقاري لآلخرين تقييم
العقارات
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

18/05/2021

Applicant Name:

Daimler AG
: Germany
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

18/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

دايملِر إيه جي
المانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

Mercedesstrasse 120 ,70372
Stuttgart Germany

 شتوتغارت70372, 120 مرسيدسشتراسِه
ألمانيا

910580- 11191 amman

11191 -910580 بيانات للملكية الفكرية
عمان

178323

Class

37

37

الصنف

178323

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

MERCEDES-EQ
Goods/Services

Automobile repair; Assembly [installation] of parts for
vehicles; Airplane maintenance and repair; Anti-rust treatment
for vehicles; Artificial snow-making services; Boiler cleaning
and repair; Building construction supervision; Cleaning of
buildings [exterior surface]; Cleaning of building interiors;
Rental of bulldozers; Burner maintenance and repair; Car wash;
Chimney sweeping; Diaper cleaning; Dry cleaning; Rental of
cleaning machines; Cleaning of clothing; Installation,
maintenance and repair of computer hardware; Rental of
construction equipment; Construction information; Demolition
of buildings; Disinfecting; Drilling of wells; Rental of
excavators; Vermin exterminating, other than for agriculture,
aquaculture, horticulture and forestry; Mining extraction; Film
projector repair and maintenance; Fur care, cleaning and repair;
Furniture maintenance; Vehicle greasing; Provision of
construction information; Repair information; Linen ironing;
Laundering; Leather care, cleaning and repair; Machinery
installation, maintenance and repair; Vehicle maintenance;
Motor vehicle maintenance and repair; Office machines and
equipment installation, maintenance and repair; Painting,
interior and exterior; Paper hanging; Pipeline construction and
maintenance; Vehicle polishing; Clothing ironing; Quarrying
services; Rat exterminating; Re-inking and refilling of toner
cartridges; Rental of cranes [construction equipment];Rental of
road sweeping machines; Rustproofing; Safe maintenance and
repair; Vehicle service stations [refuelling and maintenance];
Shipbuilding; Painting or repair of signs; Street cleaning;
Strong-room maintenance and repair; Swimming-pool
maintenance; Varnishing; Vehicle cleaning; Vehicle washing;
Washing; Washing of linen; Window cleaning; Recharging of
batteries and accumulators; Charging of electric vehicles;
Vehicle fueling services; Vehicle breakdown repair services
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018339873
Claim Date : 2020-11-18

الخدمات التالية/من اجل البضائع

إصالح السيارات؛ تجميع [تركيب] األجزاء للمركبات؛ صيانة وإصالح
الطائرات؛ معالجة المركبات بمواد مضادة للصدأ؛ خدمات صناعة الثلج
الصناعي؛ تنظيف وإصالح مراجل الغلي؛ اإلشراف على إنشاء المباني؛
تنظيف [السطوح الخارجية] للمباني؛ تنظيف المباني من الداخل؛ تأجير
الجرافات (البولدوزرات)؛ إصالح وصيانة المواقد؛ غسل السيارات؛
تنظيف المداخن؛ تنظيف البالط المضلع؛ التنظيف الجاف؛ تأجير آالت
التنظيف؛ تنظيف المالبس؛ تركيب وصيانة وإصالح معدات الحاسوب؛
تأجير معدات اإلنشاء؛ تقديم معلومات عن اإلنشاء؛ هدم المباني؛ التطهير
من الجراثيم؛ حفر اآلبار؛ تأجير الحفارات؛ إبادة الحشرات والحيوانات
الضارة في غير مجال الزراعة وتربية األحياء المائية والبستنة والغابات؛
استخراج المعادن؛ إصالح وصيانة آالت عرض األفالم؛ العناية بالفراء
وتنظيفه وإصالحه؛ صيانة األثاث؛ تشحيم المركبات؛ تزويد المعلومات
اإلنشائية؛ معلومات عن اإلصالح؛ كي البياضات؛ غسيل وكي المالبس؛
العناية بالجلود المدبوغة وتنظيفها وإصالحها؛ تركيب وصيانة وإصالح
المعدات اآللية؛ صيانة المركبات؛ صيانة وإصالح المركبات ذات
المحركات؛ تركيب وصيانة وإصالح اآلالت والمعدات المكتبية؛ دهان
السطوح الداخلية والخارجية؛ لصق ورق الجدران ؛ إنشاء وصيانة
خطوط األنابيب؛ تلميع المركبات؛ كي المالبس؛ خدمات استخراج
الحجارة؛ إبادة الفئران؛ إعادة تعبئة الحبر وإعادة ملء خراطيش حبر
التصوير؛ تأجير الرافعات [معدات إنشاء]؛ تأجير آالت كناسة الطرق؛
مقاومة الصدأ؛ صيانة وإصالح الخزائن الفوالذية؛ محطات خدمة
المركبات [التزويد بالوقود والصيانة]؛ بناء السفن؛ طالء أو إصالح
الالفتات أو االشارات؛ تنظيف الشوارع؛ صيانة وإصالح الغرف المنيعة؛
صيانة برك السباحة؛ التلميع بالورنيش؛ تنظيف المركبات؛ غسل
المركبات؛ الغسيل؛ غسل البياضات؛ تنظيف النوافذ؛ غعادة شحن
البطاريات والمراكم؛ شحن المركبات الكهربائية؛ خدمات التزويد بالوقود
.للمركبات؛ خدمات المساعدة في إصالح المركبات المعطلة

EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
018339873 : رقم االدعاء
18-11-2020 : تاريخ االدعاء
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Date of

21/06/2021

Applicant Name:

Mohammed Binladin Co.
: Saudi Arabia
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

21/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة محمد بن الدن
سعودية
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

Jeddah / Al Kawthar District
 حي الكوثر مجمع محمد بن الدن/مدينة جده
Mohammed Binladin Industrial
 رمز بريدي958  ص ب،الصناعي
Complex, P.O. Box 958 Postal
21421
Code 21421
Abu -Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property TMP Agents
11192  عمان921100 ب.ص11192
P.O.Box921100- 11192 P.O.Box
المملكة االردنية الهاشمية
921100 Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178203
37
37
178203

Goods/Services

Construction consultation, Construction equipment
(Rental of—), Construction information, Harbour
construction, Factory construction, Pipeline
construction and maintenance, Rental of cranes
[construction equipment], Supervision (Building
construction —), Underwater construction,
Warehouse construction and repair, Building
construction supervision, Marine construction,
Underground construction, Building construction,
Street construction; Road Paving.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

استشارات البناء وتأجير معدات البناء (اإلنشاء) وخدمات تزويد
المعلومات عن البناء (اإلنشاء) وبناء (إنشاء) الموانئ وبناء
(إنشاء) المصانع وبناء (إنشاء) خطوط األنابيب وصيانتها
وتأجير الرافعات [معدات البناء] واإلشراف على تشييد المباني
والبناء (اإلنشاء) تحت الماء وبناء (إنشاء) المستودعات
وإصالحها واإلشراف على بناء (إنشاء) المباني والبناء
)(اإلنشاء) البحري والبناء (إنشاء) تحت األرض بناء (إنشاء
.رصف (تعبيد) الطرق، المباني وبناء (إنشاء) الشوارع
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

23/06/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة محمد حمود الشايع ذ.م.م
كويت
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

23/06/2021

Date of

M.H.Alshaya Co .W.L.L
: Kuwait
Foreign Company

Applicant Name:

سقط  13002الكويت

safat 13002 Kuwait

عمان الدوار السادس 18055- 11195
178171

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

18055- 11195 amman 6th
circle
37

37

Class

178171

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

إنشاء المباني ,اإلصالح .خدمات التركيب أو التجميع ,.تركيب
وإصالح األجهزة الكهربائية» تركيب وإصالح معدات التجميد.
تركيب معدات المطابخ .تركيب وصيانة وإصالح المعدات
اآللية .توفير المعلومات المتعلقة باإلصالحات.

Electric appliance installation and repair; freezing
equipment installation and repair; kitchen
equipment installation; machinery installation,
maintenance and repair; providing information
relating to repairs.

______________________________________
_التنازل  :ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق
المطلق باستعمال كلمة (  ) Technical solutionsبمعزل عن
العالمة

________________________________________
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق Disclaimer :
بمعزل عن )  ( Technical solutionsالمطلق باستعمال كلمة
العالمة
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: تاريخ ايداع الطلب

SAMA EYLAF MODERN
COMPANY
: Jordan
Limited Liability Company

م.م.شركة سما ايالف الصناعية الحديثة ذ

:اسم طالب التسجيل

Amman, Jordan 1645- 11941

11941-1645 عمان خلدا

1645- 11941 Amman/ al
shmsani Thaqafa Str /Buil 1

 الشميساني ش/ عمان11941 - 1645
 عمارة الحاج/ الثقافة

08/11/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

08/11/2021

Date of

178182

Class

37

Goods/Services

, Building construction supervision , building
insulation ,building | of fair stalls and shops ,
building (cleaning of -)( exterior surface) building (cleaning of-) interior 6- burglar alarm
installation and repair burner maintenance and
repair , cabinet making (repair) - construction
construction equipment (rental of) ,damp proofing (building) , demolition of building ,doors
and windows (installation and repairing -) , factory
construction

االردن
م.م.ذ

37

الصنف

178182

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 بناء اكشاك،  عزل المباني،اال شراف على انشاء المباني
العرض والمحالت المباني (تنظيف المباني) االسطح
 المباني (تنظيف المباني ) من الداخل تركيب50الخارجي
 صيانة واصالح المواقد، واصالحم اجراس االنذار ضد السطو
 معدات االنشاء (تاجير،  االنشاء، ) صنع الخزائن (اصالح،
)م عدات االنشاء ) خدمات جعل المباني مقاومة للرطوبة (للمباني
 االبواب والنوافذ (تركيب واصالح االبواب، هدم المباني،
والنوافذ) انشاء المصائع
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

23/07/2020

Applicant Name:

TikTok Information
Technologies UK Limited
: United Kingdom
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

23/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

تيكتوك انفورميشن تيكنولوجيز يو كيه ليمتد

:اسم طالب التسجيل

بريطانيا
شركة اجنبية

One London Wall, 6th Floor,
 إي، لندن، سيكسث فلور،ون لندن وول
London, EC2Y 5EB, United
 المملكة المتحدة،إي بي5 واي2سي
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
178356
38
38
178356

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجاري ة

TikTok LIVE
Goods/Services

Telecommunications services; communications services; videoon-demand transmission; broadcasting; providing internet
chatrooms and online forums; teleconferencing and
videoconferencing services; message sending; streaming of
data; videoconferencing services; chatroom services;
communication on social media platforms for social
networking; transmission of text/photo/video via the smart
phone application; transmission of information via applications
for smart phones; transmission, broadcasting and reception of
audio, video, still and moving images, text and data; transfer of
data via on-line services; Peer-to-peer (P2P) sharing services;
providing access to a video sharing portal; providing internet
application services for communications; SMS/application
message sending services; transmission of application
information via internet; search services of smart phone
applications; communication via virtual private networks
[VPN]; electronic delivery of images and photographs via a
global computer network; data transmission and
telecommunication services; telecommunications services for
providing access to data/sound or images; live video streaming
services, streaming of audio, visual and audiovisual material
via a global computer network; providing an online community
forum for users to share live stream videos, digital media
content, and real-time entertainment content or information,
and to form virtual communities, and engage in social
networking; live streaming videos and digital media content for
others delivered by means of telecommunications networks,
wireless communication networks, the internet, and mobile
communications devices; information, advisory and
consultancy relating to the aforementioned services.
Priority claim: Claim Country : GB
Claim No : 3495653
Claim Date : 2020-06-01

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات االتصاالت بعيدة المدى؛ خدمات االتصاالت عن بعد؛ إرسال
الفيديوهات حسب الطلب؛ خدمات البث؛ توفير غرف المحادثة والمنتديات
على االنترنت؛ خدمات المؤتمرات عن بعد والمؤتمرات المرئية؛ خدمات
إرسال الرسائل؛ خدمات بث البيانات؛ خدمات عقد المؤتمرات المرئية؛
خدمات غرف المحادثة؛ خدمات التواصل على منصات وسائل التواصل
االجتماعي للتواصل االجتماعي؛ خدمات إرسال النصوص أو الصور أو
الفيديو عبر تطبيقات الهواتف الذكية؛ خدمات إرسال المعلومات عبر
تطبيقات الهواتف الذكية؛ خدمات إرسال وبث واستقبال الصوتيات
والمقاطع ال مرئية والصور المتحركة والثابتة والنصوص والبيانات؛
خدمات نقل البيانات عبر الخدمات األلكترونية؛ خدمات المشاركة نظير
 بيه)؛ خدمات توفير فرص الحصول على بوابة تشارك2 إلى نظير (بيه
مقاطع الفيديو؛ تقديم خدمات تطبيقات اإلنترنت لالتصاالت؛ خدمات
 التطبيقات؛ خدمات إرسال معلومات التطبيقات/إرسال رسائل اس ام اس
عبر االنترنت؛ خدمات البحث عن تطبيقات الهواتف الذكية؛ إتصاالت
 ]؛ خدمات التسليم األلكترونيVPN[ عبر الشبكات الخاصة اإلفتراضية
للصور والصور الفوتوغرافية عبر شبكات الحاسوب العالمية؛ نقل
البيانات و خدمات اإلتصال السلكية و الالسلكية؛ خدمات االتصاالت بعيدة
األصوات أو الصور؛ خدمات بث الفيديو/المدى إلتاحة الوصول للبيانات
المباشر وبث األصوات مباشرة عبر اإلنترنت والمواد المرئية والصوتية
المرئية عبر شبكات الحاسوب العالمية؛ توفير منتدى عبر اإلنترنت
للمستخدمين لمشاركة مقاطع الفيديو المباشرة ومحتوى الوسائط الرقمية
ومحتوى أو معلومات ترفيهية في الوقت الفعلي وتشكيل مجتمعات
افتراضية واالنخراط في الشبكات االجتماعية؛ البث المباشر لمقاطع
الفيديو ومحتوى الوسائط الرقمية لآلخرين من خالل شبكات االتصاالت
وشبكات االتصاالت الالسلكية واإلنترنت وأجهزة االتصاالت النقالة؛
خدمات تقديم المعلومات واالستشارات والنصائح المتعلقة بالخدمات
.المذكورة

GB : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
3495653 : رقم االدعاء
01-06-2020 : تاريخ االدعاء
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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
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
178363
38
38
178363

Goods/Services

Telecommunications; telecommunication services for
the transmission of data, exchange of data and
electronic communications amongst parties;
communication services over computer networks; data
transmission over data networks, including global
computer networks and wireless telephone networks;
web messaging services; online information
transmission; communications by computer terminals;
computer aided transmission of messages and images;
electronic mail communication; electronic mail; rental
of electronic mail-box; providing electronic bulletin
boards for transmission of messages; electronic bulletin
board services (telecommunications services);
providing electronic telecommunication connections;
telephone services; voice mail storage, sending and
retrieval services; voice messaging services; paging
services; communication services for accessing a database; Internet protocol transmission services;
communications via fiber-optic networks; providing
access to computer bulletin boards and real-time chat
forums; electronic transmission of streamed and
downloadable audio and video files via computer and
other communications networks; instant messaging
services; instant messaging services on cellular
telephone and computer terminals; transmission of text,
data, pictures, images, video, voices, information and
messaging by mobile telephones; web messaging
services.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات االتصاالت بعيدة المدى؛ خدمات االتصاالت بعيدة المدى
إلرسال البيانات وخدمات تبادل البيانات واالتصاالت اإللكترونية بين
األطراف؛ خدمات االتصاالت عبر شبكات الحاسوب؛ إرسال البيانات
 بما في ذلك شبكات الحاسوب العالمية وشبكات،عبر شبكات البيان ات
الهواتف الالسلكية؛ خدمات المراسلة عبر اإلنترنت؛ إرسال
المعلومات على اإلنترنت؛ خدمات اإلتصاالت عبر األجهزة الطرفية
للحاسوب؛ خدمات إرسال الرسائل والصور بمساعدة الحاسوب؛
اتصاالت البريد اإللكتروني؛ خدمات البريد اإللكتروني؛ تأجير
صناديق البريد اإللكترونية؛ توفير اللوحات اإلعالنية اإللكترونية
إلرسال الرسائل؛ خدمات لوحات اإلعالنات اإللكترونية [خدمات
االتصاالت بعيدة المدى]؛ توفير وسائل الربط لالتصاالت اإللكترونية
بعيدة المدى؛ خدمات الهواتف؛ خدمات تخزين البريد الصوتي
وخدم ات اإلرسال واالسترجاع؛ خدمات الرسائل الصوتية؛ خدمات
النداء االلي؛ خدمات االتصال للدخول لقواعد البيانات؛ خدمات إرسال
بروتوكول اإلنترنت؛ خدمات االتصاالت من خالل شبكات األلياف
البصرية؛ خدمات توفير الوصول إلى اللوحات اإلعالنية الحاسوبية
ومنتديات الدردشة للوقت الفعلي؛ خدمات اإلرسال اإللكتروني للملفات
الصوتية والمرئية المبثوثة أو القابلة للتحميل عبر الحاسوب وشبكات
االتصاالت األخرى؛ خدمات الرسائل الفورية؛ خدمات الرسائل
الفورية عبر الهواتف الخلوية ومحطات الحاسوب؛ خدمات إرسال
النصوص والبيانات والصور والصور والمقاطع المرئية واألصوات
والمعلومات والرسائل عبر الهواتف المحمولة؛ خدمات المراسلة عبر
.اإلنترنت
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

01/09/2021

Applicant Name:

Ayla for consultancy and
investment services
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

01/09/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة ايلة لالستشارات والخدمات
االستثمارية
االردن
م.م.ذ

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

9431- 11191 amman

 الدوار الثالث-  عمان11191 -9431

9431- 11191 amman

 عمان11191 - 9431

عنوان التبليغ

178301

رقم العالمة التجارية

178301

Class

38

Goods/Services

Rental of access time to global computer networks,
providing access to databases, cable television broadcasting,
communications by computer terminals, communications by
fiber optic networks, computer aided transmission of
messages and images, electronic bulletin board services
[telecommunications services], information about
telecommunication, rental of message sending apparatus,
rental of dems, paging services [radio, telephone or other
means of electronic communication], radio communications,
streaming of data, rental of telecommunication equipment,
providing telecommunication channels for teleshopping
services, providing telecommunications connections to a
global computer network, telecommunications routing and
junction services, teleconferencing services, transmission of
electronic mail, transmission of digital files, providing user
access to global computer networks, video-on-demand
transmission, videoconferencing services, voice mail
services, wireless broadcasting, telecommunications,
communications by tclegrams, communications by
telephonc, communications by cellular phones, facsimile
transmission, rental of facsimile apparatus, providing
internet chatrooms, message sending, news agency services,
providing online forums, radio broadcasting, satellite
transmission, telegraph services, telephone services. rental of
telephones, television broadcasting, telex services,
transmission of telegrams, transmission of grecung cards
online

38

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 توفير الوصول إلى.تأجير زمن الوصول إلى شبكات الكمبيوتر العالمية
. االتصال عبر الطرفيات الحاسوبية. البث بالتلفزيون الكبلي.قواعد البيانات
 نقل الرسائل والصور عبر:االتصال عبر شبكات األلياف البصرية
 توفير.] خدمات لوحات النشرات اإللكترونية [خدمات اتصاالت.الكمبيوتر
 تأجير أجهزة. تأجير أجهزة إرسال الرسائل.المعلومات في مجال االتصاالت
 خدمات " النداء اآللي [عبر الراديو أو التلفون أو وسائل االتصال.المودم
 تدفق البيانات المتواصل عبر. اتصاالت السلكية.]اإللكترونية األخرى
 تأجير معدات االتصالء توفير قنوات اتصال لخدمات التسوق عن.اإلنترنت
 خدمات توجيه. توفير توصيالت خاصة عبر شبكات كمبيوتر دولية.بهد
 إرسال البريد. خدمات عقد المؤتمرات عن بُعد.وربط االتصاالت عن بعد
 توفير إمكانية توصيل المستخدم بشبكات. إرسال الملفات الرقمية.اإللكتروني
 خدمات المؤتمرات عن. نقل أشرطة الفيديو بحسب الطلب.كمبيوتر عالمية
 االتصال. االتصاالت. البث الالسلكي. خدمات البريد الصوتي.طريق الفيديو
. إرسال الفاكسات. االتصال بالتلفون الخلوي. االتصال بالتلفونات.بالتلغراف
. إرسال الرسائل. توفير غرف الدردشة عبر اإلنترنت.تأجير أجبزة الفاكس
. توفير المنتديات الشبكية.خدمات وكاالت االنباء عبر االرسال االلكتروني
 خدمات. البث أو اإلرسال عبر األقمار الصناعية.اإلذاعة بالراديو
 خدمات. البث بالتلفزيون. تأجير التلفونات. خدمات التلفونات.التلغرافات
 إرسال بطاقات المعايدة عبر.] إرسال التلغرافات [البرقيات.التلكس
.اإلنترنت
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

06/10/2021

Applicant Name:

Watan Satellite Broadcasting
Company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

06/10/2021

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة وطن الفضائية للبث ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

building no.41al-muqablain
شارع الصخرة- ام الحيران- المقابلين
,umm al-hieran,al-sakhra alشركة المدينة االعالمية بناية رقم-المشرفة
mushal-mushararafa street
41
mjordan media
P.O.Box961401- 11184
الشارع/ المدينة11184 -961401ب.ص
city/street:Amman-shmesisani شارع عبدالعزيز-  الشميساني-عمان:
Abdul AL-Thaalabi street طابق االول7  عمارة- الثعالبي
Bulliding 7first floor
Class
الصنف
178104
38
38
178104

Goods/Services

Telecommunication broadcasting via broadcast
direct broadcasting via satellite providing
communication channels

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

االتصاالت عن بعد البث الالسلكي البث او االرسال عبر االقمار
الصناعية توفير قنوات اتصال للتسوق عن بعد
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Date of

06/10/2021

Applicant Name:

Watan Satellite Broadcasting
Company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

06/10/2021

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة وطن الفضائية للبث ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

building no.41al-muqablain
شارع الصخرة- ام الحيران- المقابلين
,umm al-hieran,al-sakhra alشركة المدينة االعالمية بناية رقم-المشرفة
mushal-mushararafa street
41
mjordan media
P.O.Box961401- 11184
الشارع/ المدينة11184 -961401ب.ص
city/street:Amman-shmesisani شارع عبدالعزيز-  الشميساني-عمان:
Abdul AL-Thaalabi street طابق االول7  عمارة- الثعالبي
Bulliding 7first floor
Class
الصنف
178105
38
38
178105

Goods/Services

Telecommunication broadcasting via broadcast
direct broadcasting via satellite providing
communication channels

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

االتصاالت عن بعد البث الالسلكي البث او االرسال عبر االقمار
الصناعية توفير قنوات اتصال للتسوق عن بعد
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Date of

06/10/2021

Applicant Name:

Watan Satellite Broadcasting
Company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

06/10/2021

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة وطن الفضائية للبث ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

building no.41al-muqablain
شارع الصخرة- ام الحيران- المقابلين
,umm al-hieran,al-sakhra alشركة المدينة االعالمية بناية رقم-المشرفة
mushal-mushararafa street
41
mjordan media
P.O.Box630140- 11184 amman الشميساني-  عمان11184 -630140ب.ص
Shmesani -Abdul Aziz Al 7 عمارة-  سارع عبد العزيز الثعالبيThaalabi Street -Building 7 first
الطابق االول
floor
Class
الصنف
178218
38
38
178218

Goods/Services

Telecommunication broadcasting via broadcast
direct broadcasting via satellite providing
communication channels

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

االتصاالت عن بعد البث الالسلكي البث او االرسال عبر االقمار
الصناعية توفير قنوات اتصال للتسوق عن بعد
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Date of

06/10/2021

Applicant Name:

Watan Satellite Broadcasting
Company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

06/10/2021

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة وطن الفضائية للبث ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

building no.41al-muqablain
شارع الصخرة- ام الحيران- المقابلين
,umm al-hieran,al-sakhra alشركة المدينة االعالمية بناية رقم-المشرفة
mushal-mushararafa street
41
mjordan media
P.O.Box961401- 11184
الشارع/ المدينة11184 -961401ب.ص
city/street:Amman-shmesisani شارع عبدالعزيز-  الشميساني-عمان:
Abdul AL-Thaalabi street طابق االول7  عمارة- الثعالبي
Bulliding 7first floor
Class
الصنف
178103
38
38
178103

Goods/Services

Telecommunication broadcasting via broadcast
direct broadcasting via satellite providing
communication channels

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

االتصاالت عن بعد البث الالسلكي البث او االرسال عبر االقمار
الصناعية توفير قنوات اتصال للتسوق عن بعد
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Date of

21/10/2021

Applicant Name:

United Jordan Press Company
: Jordan
Private Shareholding Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

21/10/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة االردنية المتحدة للصحافة
االردن
مساهمة خاصة

:اسم طالب التسجيل

amman - alsalihin - district  ش-  ام السماق-  حي الصالحين- عمان
um alsummaq - zaalabu tayeh
50  بناية رقم- زعل ابو تايه
str
P.O.Box961401- 11184
الشارع/ المدينة11184 -961401ب.ص
city/street:Amman-shmesisani شارع عبدالعزيز-  الشميساني-عمان:
Abdul AL-Thaalabi street طابق االول7  عمارة- الثعالبي
Bulliding 7first floor
Class
الصنف
178101
38
38
178101

Goods/Services

telecommunication wireless broadcasting
broadcasting or transmitting via satellite

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

االتصاالت عن بعد البث الالسلكي البث او االرسال عبر االقمار
الصناعية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

02/10/2018

Applicant Name:

TAREK AL HATAMLEH
COMPANY AND HIS
PARTNER
: Jordan
General Partnership Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

02/10/2018

: تاريخ ايداع الطلب

شركة طارق الحتاملة وشريكته

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

: جنسية الطالب

926278- 11190 amman / umaia
bin abdshams

امية بن شمس-  عمان11190 -926278

926278- 11190 amman / umaia
bin abdshams

امية بن شمس-  عمان11190 -926278

178230

Class

39

Goods/Services

Travel Reservation - Booking Of Travel Operating And Organizing Of Travel Tours Servation And Booking Of Transportaion For
Travel Tours - Air Travel - Travel Arrangement Travel Consultancy-Travel Information - Travel
Organization - Air Travel Services - Arranging
Transport For Travelers - Organization Of Travel
Tour Guide Services

39

الصنف

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

178230

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

-  تشغيل وتنظيم رحالت السفر-  حجز السفر- حجز السفر
 ترتيب-  السفر بالطائرة- حجز وحجز النقل لرحالت السفر
-  تنظيم السفر-  معلومات السفر-  استشارات السفر- السفر
 تنظيم خدمات-  تنظيم النقل للمسافرين- خدمات السفر الجوي
الدليل السياحي للسفر
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: تاريخ ايداع الطلب

Iron Mountain Incorporated
: United States
Foreign Company

آيرون ماونتين إنكوربوريتد
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

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

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

17/03/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

17/03/2021

Date of

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
921100  ب. ص، شارع مكة،104 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن11192 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178154
39
39
178154

Goods/Services

Storage of paper documents and physical storage of
electronically-stored data or documents; relocation,
namely, transportation of documents and records via
trucks and vans; physical storage of electronically
stored media, namely, physical storage of data
recorded on optical, digital and magnetic media;
Document storage management services, namely,
physical storage of electronically stored data and
documents; Transportation of goods in the nature of
documents, computer hardware and software disks for
business records and other records; Document pick-up
and delivery services by non-electronic means;
Physical storage of goods, namely, document storage
services; relocation, namely, transportation of goods,
namely, physical transportation of documents and
computer hardware and software disks for business
records, vital records, computer data disks, medical
records, films, master recording disks, and archival
materials and records; warehousing, storage, pick-up
and delivery of goods, including personal property,
archival materials and objects of art for others.
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90/192,175
Claim Date : 2020-09-18

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تخزين وثائق ورقية وتخزين مادي لبيانات أو وثائق مخزنة
إلكترونيا؛ نقل الوثائق والسجالت عبر الشاحنات والعربات؛
 أي تخزين البيانات،تخزين مادي لوسائط مخزنة إلكترونيا
ماديا المسجلة على الوسائط الضوئية والرقمية
 أي تخزين،والمغناطيسية؛ خدمات إدارة تخزين الوثائق
مادي لبيانات ووثائق مخزنة إلكترونيا؛ نقل السلع المتمثلة
 هاردوير وأقراص برمجيات كمبيوتر لسجالت،في الوثائق
األعمال وسجالت أخرى؛ خدمات توصيل واستقبال الوثائق
 أي،بواسطة وسائل غير إلكترونية؛ تخزين مادي للسلع
 أي النقل المادي،خدمات تخزين الوثائق؛ نقل السلع
 هاردوير وأقراص برمجيات كمبيوتر لسجالت،للوثائق
،  وأقراص بيانات الكمبيوتر،األعمال والسجالت الرئيسية
 ومواد، أقراص تسجيل رئيسية، األفالم،ال سجالت الطبية
وسجالت األرشيف؛ تخزين واستقبال وتوصيل السلع بما
 ومواد األرشيف ومواد فنية،في ذلك الملكيات الشخصية
لصالح آخرين

____________________________________
US : بلد االدعاء:___االدعاء بحق االولوية
90/192,175 : رقم االدعاء
18-09-2020 : تاريخ االدعاء
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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

اعالن الجريدة الرسمية

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
178388
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

178388

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

American 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 :

16/05/2021

اسم طالب التسجيل:

أمازون تكنولوجيز ،إنك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 410تيري افنيو ان ،سياتل ،واشنطن
 ،98109الواليات المتحدة األمريكية
سماس للملكية
11191عمان
178265

من اجل البضائع/الخدمات التالية

توصيل البضائع عن طريق الطلب عبر البريد وبالتحديد مواد
الرعاية الصحية ،واألدوية بوصفة طبية واألدوية التي تباع
بدون وصفة طبية للمستهلكين ومقدمي الخدمات والمسؤولين
وغيرهم من المشاركين في مجال الرعاية الصحية ،خدمات
التوزيع وبالتحديد توصيل االدوية بوصفة طبية واألدوية التي ال
تستلزم وصفة طبية ،تغليف األدوية لآلخرين ،تغليف األدوية،
خدمة التغليف الصيدلية التي تعمل على ترتيب أدوية المريض
وفرزها وتعبئتها حسب التاريخ والوقت في عبوات فردية

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءJM :
رقم االدعاء 81949 :
تاريخ االدعاء 11-11-2020 :

Amazon Technologies, Inc.
: United States
Foreign Company

Applicant Name:

410 Terry Ave N, Seattle WA
98109, United States of
America
P.O.Box910580- 11191 amman

الفكرية ص.ب- 910580

الصنف

16/05/2021

Date of

39

39

Class

178265

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

delivery of goods by mail order, namely,
healthcare items, prescription medication, and over
the counter medications for consumers, providers,
administrators, and other participants in the
healthcare industry; distribution services, namely,
delivery of prescription and over the counter
;medication; packaging of medication for others
packaging of medications; pharmacy packaging
service that aligns, sorts, and packages a patient’s
medications by date and time into individual
packets
________________________________________
Priority claim: Claim Country : JM
Claim No : 81949
Claim Date : 2020-11-11
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تاريخ ايداع الطلب :

08/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة الوجدان للسياحة والسفر

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م
عمان -الشميساني -شارع عبد المجيد
شومان

178364

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تنظيم الرحالت .تنظيم الرحالت السياحية .حجز المقاعد
السفرية» نقل المسافرين» الحجز للسفر

Alwajdan For Tourism And
Travel
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

Amman - alshmasani
abedelhameed shoman str

محمد عمر الخرابشة 11194 -940784
عنان-خلدا شارع وصفي التل
الصنف

08/09/2021

Date of

940784- 11194 amman
39

39

Class

178364

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Arranging of cruises, Arranging of tours, booking
of seats for travel, passenger transport, travel
reservation
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Date of

12/09/2021

Applicant Name:

Aqaba Shiping Company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

12/09/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة العقبة للمالحة
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

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
178064
39
39
178064

Goods/Services

transport,packaging and storage of goods.

________________________________________
Disclaimer : the registration of this trade mark
does not give owners the exclusive right to use the
general and describing words 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

نقل وتغليف وتخزين البضائع

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
 ) بمعزل عن العالمةaqaba , shipping( باستعمال
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Date of

12/09/2021

Applicant Name:

Santa Fe Travel & Tourism
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

12/09/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة سانتافية للسياحة والسفر
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

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
178253
39
39
178253

Goods/Services

travel and arranging of tours

________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give owners the right to use word ( travel ،
tourism)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

تنظيم الرحالت والسفر

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: _التنازل
) بمعزل عن العالمهtravel ، tourism ( باستعمال الكلمة
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Date of

19/09/2021

Applicant Name:

Talabat General Trading &
Contracting Company W.L.L.
: Kuwait
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

19/09/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة طلبات للتجارة العامة والمقاوالت
ذات مسؤولية محدودة
كويت
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

P.O.Box 15600. Al Daiya
35456 kuwait

 دولة35456  الدعيه15600 .ب.ص
الكويت

18055- 11195 amman

شركة التميمي للمحاماة واالستشارات
القانونية المحامي المناب عالء البطاينة
 عمان11195 -18055
الصنف
178163

178163

Class

39

Goods/Services

39

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Providing a website featuring information
regarding delivery services and bookings for
delivery services; transport; packaging and storage
of goods; food delivery; parcel delivery; transport
and delivery of good; message delivery; express
delivery of goods by vehicles; providing
information concerning collection and delivery of
assets in transit; delivery services; temporary
storage of deliveries; providing information and
tracking information to third parties regarding
pickup and delivery status via Internet access and
telephone; providing electronic tracking of
packages to others.

توفير مواقع الكترونية تعرض معلومات متعلقة بخدمات التسليم
 تسليم، تغليف وتخزين السلع، النقل،والحجز لخدمات التسليم
، تسليم الرسائل، نقل وتسليم البضائع، تسليم الطرود،األطعمة
 توفير المعلومات،التسليم السريع للبضائع بواسطة المركبات
، خدمات التسليم،المتعلقة بجمع وتسليم األصول أثناء النقل
 توفير المعلومات ومعلومات،التخزين المؤقت لمواد التسليم
التتبع ألطراف ثالثة فيما يتعلق بحالة االستالم والتسليم عبر
 توفير تتبع الكتروني،الوصول لإلنترنت أو بواسطة الهاتف
.للطرود لآلخرين

________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be limited in colour orange and
white according to the printfiled with the
application.

_______________________________________ا
مع المطالبة باللون البرتقالي واالبيض: شتراطات خاصة
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تاريخ ايداع الطلب :

26/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة تسويق المنتجات البترولية االردنية
ذ.م.م
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

عمان/عمان-الدوار االول -ش,الرينبو
شركة العالمة الثالثية لالستشارات ( تراي
مارك) ص.ب 11118 -7780عمان ،وادي
صقرة
الصنف
39
178344

26/09/2021

Date of

Petroleum Products
Marketing (Jordan) LLC.
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

Amman-1St Circle-Rainbow.St
TRI MARK CONSULTING
P.O.Box7780- 11118 Amman,
Wadi Saqra
Class
178344
39

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Goods/Services

خدمات توصيل الوقود

Full delivety services
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

30/03/2022

Applicant Name:

Mentfield For Logistics
Servives Vo
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

39

Goods/Services

Marine transport; marine towing services; marine
transport services; transportation logistics;
transport and storage services relating to storage
logistics, distribution logistics and returns
logistics; logistics services consisting of the
storage, transport and delivery of goods.

شركة منتفيلد للخدمات اللوجستية

:اسم طالب التسجيل

 الظليل-  الزرقاء11953 -420
 الظليل-  الزرقاء11953 -420

420- 11953 zarqa - aldolail
Class

: تاريخ ايداع الطلب

االردن
م.م.ذ

420- 11953 zarqa - aldolail

178280

30/03/2022

الصنف

39

178280

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

لنقل البحري؛ خدمات السحب البحري؛ النقل اللوجيستي؛
خدمات نقل وتخزين تتعلق بتخزين االمدادات توزيع االمدادات
وعائدات االمدادات ؛ خدمات ميدانية مؤلفة من خدمات تخزين و
.نقل و تسليم البضائع
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تاريخ ايداع الطلب :

23/07/2020

اسم طالب التسجيل:

تيكتوك انفورميشن تيكنولوجيز يو كيه ليمتد

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

بريطانيا
شركة اجنبية

23/07/2020

Date of

TikTok Information
Technologies UK Limited
: United Kingdom
Foreign Company

Applicant Name:

One London Wall, 6th Floor,
ون لندن وول ،سيكسث فلور ،لندن ،إي
London, EC2Y 5EB, United
سي2واي 5إي بي ،المملكة المتحدة
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
178355
41
41
178355

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

TikTok LIVE
من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات الترفيه؛ خدمات تقديم العروض الحية على الهواء؛ خدمات توفير
المنشورات ا إللكترونية على اإلنترنت غير القابلة للتنزيل؛ توفير الموسيقى
على اإلنترنت غير القابلة للتنزيل؛ توفير مقاطع الفيديو عبر االنترنت غير
القابلة للتنزيل؛ خدمات األلعاب المقدّمة إلكترونيا عبر اإلنترنت من شبكات
الحاسوب؛ خدمات إنتاج المقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو والوسائط المتعددة؛
خدمات عرض مقاطع الفيديو الموسيقية عبر الجهاز المحمول عبر اإلنترنت؛
خدمات النشر متعدد الوسائط للمطبوعات والكتب والمجالت والصحف
والجرائد والنشرات اإلخبارية والدروس الخصوصية والخرائط والرسومات
والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والموسيقى والمنشورات اإللكترونية؛
خدمات النشر اإللكتروني للمعلومات بخصوص مجموعة واسعة من
المواضيع على اإلنترنت؛ خدمات توفير المعلومات الترفيهية والتي تنطوي
على التسلية بشكل إلكتروني عبر االنترنت؛ الخدمات التعليمية؛ خدمات
التدريب؛ خدمات تنظيم وتقديم العروض والمنافسات واأللعاب والحفالت
الموسيقية واألحداث التعليمية والترفيهية؛ خدمات ترتيب وتنظيم وعقد
واستضافة األحداث التعليمية والترفيهية االجتماعية؛ عقد المؤتمرات
التعليمية؛ توفير منصة للمحتوى الذي ينشئه المستخدم؛ خدمات إنتاج وتوزيع
بث الصوت والفيديو؛ خدمات إنتاج وتوزيع البرامج اإلذاعية؛ خدمات تقديم
المعلومات واالستشارات والنصائح المتعلقة بالخدمات المذكورة.

_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءGB :
رقم االدعاء 3495653 :
تاريخ االدعاء 01-06-2020 :

Goods/Services

Entertainment; presentation of live performances; providing
online electronic publications, not downloadable; providing
online music, not downloadable; providing online videos,
not downloadable; game services provided online from a
;computer network; audio, video and multimedia production
;presentation of music videos via mobile device online
multimedia publishing of printed matter, books, magazines,
journals, newspapers, newsletters, tutorials, maps, graphics,
;photographs, videos, music and electronic publications
electronic publication of information on a wide range of
topics on-line; entertainment and amusement information via
;internet online; educational services; training services
organization and presentation of shows, competitions,
;games, concerts, education and entertainment events
arranging, organizing, conducting, and hosting social
entertainment and education events; conducting educational
;conferences; providing platform for user generated content
;production and distribution of streaming audio and video
;production and distribution of broadcast programs
information, advisory and consultancy relating to the
aforementioned services.
_Priority claim: Claim Country : GB
Claim No : 3495653
Claim Date : 2020-06-01
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تاريخ ايداع الطلب :

16/12/2020

اسم طالب التسجيل:

راب تكنولوجيز ،انك.
امريكا

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

شركة اجنبية

جنسية الطالب :

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Wrap Technologies, Inc.
: United States

Applicant Name:

Foreign Company

 4620ارفيل ستريت ،ستي اي ،الس
فيغاس ،نيفادا ( 89103الواليات المتحدة
األمريكية)
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب 921100
عمان  11192االردن
178213

16/12/2020

Date of

الصنف

4620 Arville Street, Ste E, Las
)Vegas, NV 89103 (USA

Abu-Ghazaleh Intellectual
Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
Class
178213
41
41

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

WRAP
من اجل البضائع/الخدمات التالية

الخدمات التعليمية وبالتحديد تقديم برامج تدريبية في مجاالت
خفض التصعيد واستخدام القوة وتكتيكات إنفاذ القانون ،التدريب
عبر اإلنترنت واالفتراضي فيما يتعلق ببرامج التدريب في
مجاالت خفض التصعيد واستخدام القوة والتكتيكات.

Goods/Services

Educational services, namely providing training
programs in the fields of de-escalation, use-offorce, and law enforcement tactics; on-line and
virtual training in connection with training
programs in the fields of de-escalation, use-offorce and tactics.
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Date of

10/06/2021

Applicant Name:

SANAD Fund for MSME
S.A., SICAV SIF
: Luxembourg
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

31, Z.A. Bourmicht, 8070
Bertrange, Luxembourg
Abu- Ghazaleh & Co. AmmanP.O.Box 921100 Amman
11192 , Jordan
Class
178204
41
41

Goods/Services

Education and instruction; entertainment services;
cultural activities; organisation and holding of
congresses, conferences, symposia, conventions,
seminars, training courses, educational events,
workshops; organisation and holding of
exhibitions for entertainment, cultural or
educational purposes; publication of printed and
electronic books, magazines, periodicals and
instructional literature; publishing services.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : DE
Claim no: 302020117927
Claim Date : 2020-12-11
________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give the owners the exclusive right to use
the word (Entrepreneurship ، Academy) if used
separately from the Mark.

10/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

- سيكاف،.سند فند فور ام اس ام اي اس ايه
سيف
لوكسيمبورغ
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، بيرترانج8070 ، بورمخت.ايه. زد،31
لوكسمبورغ
- Amman الفكرية

أبو غزالة للملكية
 االردن11192  عمان921100 ب.ص
الصنف

178204

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 تنظيم وعقد، األنشطة الثقافية، خدمات ترفيهية،التربية والتعليم
الكونغرس (هيئة تشريعية) والمؤتمرات والندوات واالتفاقيات
والحلقات الدراسية والدورات التدريبية والفعاليات التعليمية
 تنظيم وعقد المعارض لألغراض الترفيهية أو،وورش العمل
 نشر الكتب والمجالت والدوريات واألدب،الثقافية أو التعليمية
. خدمات النشر،التعليمي المطبوعة واإللكترونية

_______________________________________ا
DE : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
302020117927 :رقم االدعاء
11-12-2020 : تاريخ االدعاء
_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
) إذاEntrepreneurship ، Academy( باستعمال الكلمة
.وردت بمعزل عن العالمة
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Date of

10/06/2021

Applicant Name:

Green For Growth Fund,
Southeast Europe S.A,
SICAV-SIF
: Luxembourg
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

10/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

 ساوث ايست يورب,غرين فور غروث فوند
سيف- سيكاف, ايه.اس

:اسم طالب التسجيل

لوكسيمبورغ
شركة اجنبية

: جنسية الطالب

, بيرترانج8070 , بوليفارد رويال,14
لوكسمبورغ

14, Boulevard Royal, 8070
Bertrange, Luxemburg
921100- 11192
178131

Class

- 921100

41

Goods/Services

Education and instruction; entertainment services;
cultural activities; organisation and holding of
congresses, conferences, symposia, conventions,
seminars, training courses, educational events,
workshops; organisation and holding of
exhibitions for entertainment, cultural or
educational purposes; publication of printed and
electronic books, magazines, periodicals and
instructional literature; publishing services.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : DE
Claim no: 302020117927
Claim Date : 2020-12-11
________________________________________
Special condition : Claiming blue, green, orange,
yellow and black colors.
________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give the owners the exclusive right to use
the word (Academy) if used separately from the
Mark.

41

الصنف

ابو غزالة للملكية الفكرية
عمان11192
178131

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 تنظيم وعقد، األنشطة الثقافية، خدمات ترفيهية،التربية والتعليم
الكونغرس (هيئة تشريعية) والمؤتمرات والندوات واالتفاقيات
والحلقات الدراسية والدورات التدريبية والفعاليات التعليمية
 تنظيم وعقد المعارض لألغراض الترفيهية أو،وورش العمل
 نشر الكتب والمجالت والدوريات واألدب،الثقافية أو التعليمية
. خدمات النشر،التعليمي المطبوعة واإللكترونية

_______________________________________ا
DE : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
302020117927:رقم االدعاء
11-12-2020 : تاريخ االدعاء
_______________________________________ا
مع المطالبة بااللوان االزرق واالخضر: شتراطات خاصة
.والبرتقالي واالصفر واالسود
_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
.) إذا وردت بمعزل عن العالمةAcademy( باستعمال الكلمة
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Date of

13/06/2021

Applicant Name:

Oak hills for educational
services
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

amman - shesani - abd al
hameed sharaf st - 10 matalge
center bldg 3
852613- 11185 amman
178120

Class

41

Goods/Services

educational services provided by schools nursery
schools

13/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة تالل البلوط للخدمات التعليمية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
 مطالقة10 -  ش عبد الحميد شومان- عمان
3سنتر ط

41

الصنف

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

 عمان11185 - 852613

عنوان التبليغ

178120

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات تعليمية توفرها المدارس دور حضانة

321

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

15/06/2021

Applicant Name:

Oak hills for educational
services
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

15/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة تالل البلوط للخدمات التعليمية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

amman - shesani - abd al
 مطالقة10 -  ش عبد الحميد شومان- عمان
hameed sharaf st - 10 matalge
3سنتر ط
center bldg 3
852613- 11185 amman  ش عبد الحميد-  عمان11185 - 852613
shmesani -abd al hameed sharaf
 مطالقة سنتر10 - شومان
st 10 matalga center bldg 3
Class
الصنف
178119
41
41
178119

Goods/Services

educational services provided by schools nursery
schools

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات تعليمية توفر للمدارس دور حضانة
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Date of

19/09/2021

Applicant Name:

Tarjama Ltd
: Virgin Islands, U.S.
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Class

41

Goods/Services

: تاريخ ايداع الطلب

ترجمة ال تي دي
جزر العذارى االمريكية
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 ويكهامز،مركز فيسترا لخدمات الشركات
 في جي، تورتوال، رود تاون،كاي الثاني
 جزر العذراء البريطانية،1110

Street Vistra Corporate
Services Centre Wickhams Cay
II, Road Town Tortola VG
1110 British Virgin Islands
18055- 11195 amman
178169

19/09/2021

41

الصنف

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

 عمان11195 - 18055

عنوان التبليغ

178169

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Translation services, Language interpreter
services, Arranging and conducting of workshops
[training], Conferences (Arranging and conducting
of-), Exhibitions (Organization of-) for cultural or
educational purposes, Providing on-line electronic
publications, not downloadable, Subtitling,

 تنظيم وإدارة ورشات، خدمات ترجمة اللغات،خدمات الترجمة
 تنظيم المعارض، تنظيم وإدارة المؤتمرات،]العمل [تدريب
 توفير المطبوعات اإللكترونية،لألغراض الثقافية أو التعليمية
. ترجمة األفالم،الفورية غير القابلة للتنزيل

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

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
 بمعزل عن العالمةTARJAMA باستعمال كلمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

06/10/2021

Applicant Name:

Watan Satellite Broadcasting
Company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

06/10/2021

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة وطن الفضائية للبث ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

building no.41al-muqablain
شارع الصخرة- ام الحيران- المقابلين
,umm al-hieran,al-sakhra alشركة المدينة االعالمية بناية رقم-المشرفة
mushal-mushararafa street
41
mjordan media
P.O.Box961401- 11184
الشارع/ المدينة11184 -961401ب.ص
city/street:Amman-shmesisani شارع عبدالعزيز-  الشميساني-عمان:
Abdul AL-Thaalabi street طابق االول7  عمارة- الثعالبي
Bulliding 7first floor
Class
الصنف
178219
41
41
178219

Goods/Services

producing radio and television programmes
directing films other than advertising films renting
films writing television and cinema scripts
cinematic shows

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

انتاج برامج الراديو وتلفزيون االخراج السينمائي بخالف افالم
الدعاية تاجير االفالم السينمائية كتابة السيناريوهات التلفزيونية
والسينمائية عروض سينمائية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

07/10/2021

Applicant Name:

Watan Satellite Broadcasting
Company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

07/10/2021

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة وطن الفضائية للبث ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

building no.41al-muqablain
شارع الصخرة- ام الحيران- المقابلين
,umm al-hieran,al-sakhra alشركة المدينة االعالمية بناية رقم-المشرفة
mushal-mushararafa street
41
mjordan media
P.O.Box630140- 11184 amman الشميساني-  عمان11184 -630140ب.ص
Shmesani -Abdul Aziz Al 7 عمارة-  سارع عبد العزيز الثعالبيThaalabi Street -Building 7 first
الطابق االول
floor
Class
الصنف
178122
41
41
178122

Goods/Services

producing radio and television
programmes,directing films other than advertising
films,renting films,writing television and cinema
scripts,cinematic shows

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

االخراج السينمائي بخالف افالم،انتاج برامج الراديو وتلفزيون
كتابة السيناريوهات التلفزيونية،تأجير االفالم السينمائية،الدعاية
عروض سينمائية،والسينمائية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

30/11/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة تهديف للتدريب الرياضي
االردن
ذ.م.م

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

عمان  -العبدلي  -ش امية بن عبد شمس -
عمارة رقم 55

عنوان التبليغ

 11814 -143675عمان

رقم العالمة التجارية

178313

Swish for sports training
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

amman - adali - street omaya
bin abd shams - complex no 55
143675- 11814 amman

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

التدريب الرياضي للفنات األقل حظا" في المجتمع من خالل
األنشطة الرياضية الشعبية مثل كرة السلة وكرة القدم .

شروط خاصة العالمة محددةبااللوان
ألسود،السكني،األبيض،البرتتقالي

30/11/2021

Date of

41

41

Class

178313

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Services for ( sports training for the less
fortunate people in the society through sports
activates such as basketball and football,

Special conditions:black,gray,white,orange
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

21/04/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة فاي الدارة المرافق الرياضية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م
عمان  -ش سعد عبدة شموط

VY Sports Facilities
Management Company
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

amman - saed shamoot str

المحامي خضر يحيى زاهده 11953 -430
عمان-عبدون
178063

21/04/2022

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

التعليم والتهديب  .التدريب  .الترفية  .األنشطة الرياضية
والثقافية  .التدريب الرياضي إقامة دروس لياقة بدنية خدمات
النوادي الصحية (خدمات تدريب اللياقة البدنية والحفاظ على
الصحة ) تعليمات الرياضة البدنية ,

430- 11953 amman -abdoun
41

41

Class

178063

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

;lucation; providing of training; entertainment
sporting and cultural activities, Coaching
[training], Conducting fitness classes, Health club
services [health and fitness training), Gymnastic
instruction

327

Date of

04/03/2021

Applicant Name:

Citigroup Inc.
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

04/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.سيتي جروب انك
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

388 Greenwich Street, New
، نيويورك، جرينويتش ستريت388
York, New York 10013, United
 الواليات المتحدة،10013 نيويورك
States of America
االميركية
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
178365
42
42
178365

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

CITI
Goods/Services

Providing on-line non-downloadable software
using artificial intelligence for obtaining financial
information, managing accounts, fraud detection,
monitoring payments, and conducting transactions;
providing on-line non-downloadable software
using artificial intelligence relating to banking,
payment, and investment strategies

الخدمات التالية/من اجل البضائع

توفير برمجيات إلكترونية غير قابلة للتحميل باستخدام الذكاء
االصطناعي للحصول على المعلومات المالية وإدارة الحسابات
والكشف عن االحتيال ورصد المدفوعات وإجراء المعامالت؛
توفير برمجيات غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت باستخدام الذكاء
االصطناعي المتعلق بالخدمات المصرفية والمدفوعات
واستراتيجيات االستثمار
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Date of

31/03/2021

Applicant Name:

Roche Diagnostics GmbH
: Germany
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Sandhofer Strasse 116, 68305
Mannheim, Germany

31/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، مانهايم68305 ،116 ساندهوفر شتراسيه
المانيا

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
178392
42
42
178392

Goods/Services

Scientific and technological services as well as
research and design in the field of healthcare;
platform as a Service [PaaS] in the medical field;
providing medical and scientific research
information in the field of home screening for key
indicators of infectious diseases; providing
temporary use of online non-downloadable
software for ordering diagnostic tests, tracking and
storing medical information about an individual's
diagnosis related to infectious diseases.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018321290
Claim Date : 2020-10-15

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الخدمات العلمية والتكنولوجية وكذلك خدمات البحث والتصميم
)في مجال الرعاية الصحية؛ المنصات كخدمة (بيه ايه ايه اس
في المجال الطبي؛ توفير معلومات البحث الطبي والعلمي في
مجال الفحص المنزلي بحثًا عن المؤشرات الرئيسية لألمراض
المعدية؛ توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات غير القابلة للتنزيل
عبر اإلنترنت لطلب االختبارات التشخيصية وتتبع وتخزين
المعلومات الطبية حول تشخيص الفرد فيما يتعلق باألمراض
.المعدية
_______________________________________ا
EU : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
018321290 : رقم االدعاء
15-10-2020 : تاريخ االدعاء
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Date of

31/03/2021

Applicant Name:

Roche Diagnostics GmbH
: Germany
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Sandhofer Strasse 116, 68305
Mannheim, Germany

31/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، مانهايم68305 ،116 ساندهوفر شتراسيه
المانيا

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شارع األمير شاكر بن زيد/
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
178387
42
42
178387

Goods/Services

Scientific and technological services as well as
research and design in the field of healthcare;
platform as a Service [PaaS] in the medical field;
providing medical and scientific research
information in the field of home screening for key
indicators of infectious diseases; providing
temporary use of online non-downloadable
software for ordering diagnostic tests, tracking and
storing medical information about an individual's
diagnosis related to infectious diseases.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018321280
Claim Date : 2020-10-15

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الخدمات العلمية والتكنولوجية وكذلك خدمات البحث والتصميم
)في مجال الرعاية الصحية؛ المنصات كخدمة (بيه ايه ايه اس
في المجال الطبي؛ توفير معلومات البحث الطبي والعلمي في
مجال الفحص المنزلي بحثًا عن المؤشرات الرئيسية لألمراض
المعدية؛ توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات غير القابلة للتنزيل
عبر اإلنترنت لطلب االختبارات التشخيصية وتتبع وتخزين
المعلومات الطبية حول تشخيص الفرد فيما يتعلق باألمراض
.المعدية
______________________________________
EU : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
018321280 : رقم االدعاء
15-10-2020 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

31/08/2021

Applicant Name:

Digital Solutions For ECommerce
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

31/08/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة الحلول العنكبوتية للتجارة االلكترونية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

840396- 11184 amman

 عمان11184 -840396

840396- 11184 amman

 عمان11184 -840396

عنوان التبليغ

178329

رقم العالمة التجارية

178329

Class

42

Goods/Services

design,creation and programming of web pages,
creation,design,development,and maintenance of
web sites,creating and maintaining website for
mobile telephone design and development of
software in the field of mobile applications,hosting
computer sites (web sites),for mobility as a
services, software development

42

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تصميم وإنشاء وبرمجة صفحات الويب وإنشاء مواقع الويب
وتصميمها وتطويرها وصيانتها وإنشاء وصيانة موقع الويب
للهاتف المحمول وتصميم وتطوير البرامج في مجال تطبيقات
الهاتف المحمول واستضافة مواقع الكمبيوتر (مواقع الويب) من
تطوير برمجيات,أجل التنقل كخدمات
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

19/09/2021

Applicant Name:

Tarjama Ltd
: Virgin Islands, U.S.
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Class

42

: تاريخ ايداع الطلب

ترجمة ال تي دي
جزر العذارى االمريكية
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 ويكهامز،مركز فيسترا لخدمات الشركات
 في جي، تورتوال، رود تاون،كاي الثاني
 جزر العذراء البريطانية،1110

Street Vistra Corporate
Services Centre Wickhams Cay
II, Road Town Tortola VG
1110 British Virgin Islands
18055- 11195 amman
178168

19/09/2021

42

Goods/Services

Hosting computer sites [web sites], Computer
programming, Computer programs (Duplication
of-), Computer software consultancy, Computer
software (Installation of-), Consultancy (Computer
software-), Software design (Computer-), Software
(Rental of computer-), Software (Updating of
computer-)

الصنف

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

 عمان11195 - 18055

عنوان التبليغ

178168

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، نسخ برامج الكمبيوتر، برمجة الكمبيوتر،تفعيل مواقع اإلنترنت
، تحميل برامج كمبيوتر،استشارات برامج الكمبيوتر
، تصميم برامج كمبيوتر،االستشارات في برامج الكمبيوتر
. تحديث برامج كمبيوتر،تأجير برامج كمبيوتر
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

19/09/2021

Applicant Name:

Tarjama Ltd
: Virgin Islands, U.S.
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Class

42

: تاريخ ايداع الطلب

ترجمة ال تي دي
جزر العذارى االمريكية
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 ويكهامز،مركز فيسترا لخدمات الشركات
 في جي، تورتوال، رود تاون،كاي الثاني
 جزر العذراء البريطانية،1110

Street Vistra Corporate
Services Centre Wickhams Cay
II, Road Town Tortola VG
1110 British Virgin Islands
18055- 11195 amman
178166

19/09/2021

42

Goods/Services

Hosting computer sites [web sites], Computer
programming, Computer programs (Duplication
of-), Computer software consultancy, Computer
software (Installation of-), Consultancy (Computer
software-), Software design (Computer-), Software
(Rental of computer-), Software (Updating of
computer-)

الصنف

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

 عمان11195 - 18055

عنوان التبليغ

178166

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، نسخ برامج الكمبيوتر، برمجة الكمبيوتر،تفعيل مواقع اإلنترنت
، تحميل برامج كمبيوتر،استشارات برامج الكمبيوتر
، تصميم برامج كمبيوتر،االستشارات في برامج الكمبيوتر
. تحديث برامج كمبيوتر،تأجير برامج كمبيوتر
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

19/09/2021

Applicant Name:

Tarjama Ltd
: Virgin Islands, U.S.
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Class

42

: تاريخ ايداع الطلب

ترجمة ال تي دي
جزر العذارى االمريكية
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 ويكهامز،مركز فيسترا لخدمات الشركات
 في جي، تورتوال، رود تاون،كاي الثاني
 جزر العذراء البريطانية،1110

Street Vistra Corporate
Services Centre Wickhams Cay
II, Road Town Tortola VG
1110 British Virgin Islands
18055- 11195 amman
178164

19/09/2021

42

Goods/Services

الصنف

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

 عمان11195 - 18055

عنوان التبليغ

178164

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Hosting computer sites [web sites], Computer
programming, Computer programs (Duplication
of-), Computer software consultancy, Computer
software (Installation of-), Consultancy (Computer
software-), Software design (Computer-), Software
(Rental of computer-), Software (Updating of
computer-)

، نسخ برامج الكمبيوتر، برمجة الكمبيوتر،تفعيل مواقع اإلنترنت
، تحميل برامج كمبيوتر،استشارات برامج الكمبيوتر
، تصميم برامج كمبيوتر،االستشارات في برامج الكمبيوتر
. تحديث برامج كمبيوتر،تأجير برامج كمبيوتر

________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be limited in colour orange and
blue, according to the printfiled with the
application.

_______________________________________ا
مع المطالبةبااللوان البرتقالي واالزرق: شتراطات خاصة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

24/10/2021

Applicant Name:

Developing Digital Business
Cards Company For
Specialised Design Activites
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

24/10/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة تطوير بطاقات االعمال الذكية
النشطة التصميم المتخصصة

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

15166- 11134 amman - sweileh
- abu bakra thaqafi str

 ش ابو-  صويلح-  عمان11134 -15166
بكرة الثقفي

15166- 11134 amman - sweileh
- abu bakra thaqafi str

 ش ابو-  صويلح-  عمان11134 -15166
بكرة الثقفي

178302

Class

42

Goods/Services

Developing digital business cards for specialised
design activities. Design and development of
computer systems software. Web site development
& design.

42

الصنف

178302

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تطوير بطاقات االعمال الذكية ألنشطة التصميم المتخصصة
تصميم وتطوير برامج انظمة الحاسوب تطوير وتصميم مواقع
إنترنت

335

: تاريخ ايداع الطلب

Konya software industry
: Jordan
Limited Liability Company

قونيا لصناعة البرمجيات
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

amman - sweifieh - paris str

 ش باريس-  الصويفية- عمان

23/11/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

23/11/2021

Date of

 ش-  الصويفية-  عمان11511 -969
باريس

969- 11511 amman - sweifieh paris str
178062

Class

42

Goods/Services

computer programming

________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give its owners the absolute right to use the coders
if it is provided separately from the mark.

42

الصنف

178062

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

برمجة الحاسوب

_______________________________________ا
 ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق:التنازل: لتنازل
codersاذا ما وردت بمعزل عن العالمة و. المطلق باستعمال
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

12/12/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة الزمرد لالنظمة االلكترونية وصيانتها
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

12/12/2021

Date of

Emerald electronic systems
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

عمان  -دابوق  -ش الملك عبد هللا الثاني

amman - dabouq

 11821 -307عمان  -دابوق  -ش الملك
عبد هللا الثاني
178303

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تصميم انظمة الكترونية

الصنف

307- 11821 amman - dabouq
42

42

Class

178303

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

electronic systems design

337

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

26/04/2022

Applicant Name:

Al Raghad Communication
Services Company
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

26/04/2022

: تاريخ ايداع الطلب

شركة الرغد لخدمات االتصاالت

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
 عمان11821 -3775

3775- 11821 amman

 عمان11821 -3775

3775- 11821 amman
178226

Class

42

Goods/Services

Web design, web design, software support
development, information technology, digital
content development, applications and software
development for digital content Establishment and
development of information systems and software,
data processing, outsourcing in the field of
management and technology, data processing,
development of services and applications Mobile
phones and the Internet, design& development of
Internet programs, design and development of
websites, design of websites and websites, call
center services

42

الصنف

178226

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تصميم صفحات االنترنت تصميم مواقع الكترونيه تطوير دعم
البر مجيات تقنية المعلومات تطوير محتوى رقمي تطوير
تطبيقات وبرامج للمحتوى الرقمي انشاء وتطوير نظم
المعلومات والبرمجيات معالجة البيانات التعاقد الخارجي في
مجال االداره والتكنولوجيا معالجة البيانات تطوير خدمات
وتطبيقات الهواتف النقاله واالنترنت تصميم وتكوير برامج
االنترنت تصميم وتطوير مواقع االنترنت تصميم مواقع
الكترونيه ومواقع انترنت خدمات مراكز االتصاالت

338

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

17/05/2022

Applicant Name:

Natej for Information
Technology
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

17/05/2022

: تاريخ ايداع الطلب

شركة ناتج لتكنولوجيا المعلومات

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
عمان شارع الملكة رانيا

amman queen rania street

 عمان شارع الملكة رانيا11941 -513

513- 11941 amman queen rania
street
178221

Class

42

Goods/Services

Computer software development Computer
software development services Develop custom
software for others Website development Website
development services

42

الصنف

178221

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تطوير برامج الكمبيوتر خدمات تطوير برامج الكمبيوتر تطوير
برامج مخصصة لألخرين تطوير مواقع الويب خدمات تطوير
مواقع الويب

339

: تاريخ ايداع الطلب

Al Tamayez Al Fareed For
Hotels and Resorts Ltd.
: Saudi Arabia
Foreign Company

شركة التميز الفريد للفنادق والمنتجعات
المحدوده
سعودية
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

Saudi Arabia / Jeddah / AlShati neighborhood / AlCorniche St. / The Avenue
Hotel
P.O.Box420- 11191
amman/abdallah ghoseh str

ش/حي الشاطئ/جده/السعوديه
فندق ذافينيو/الكورنيش

31/03/2021

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

31/03/2021

Date of

178366

Class

43

Goods/Services

Management and operation of hotels and tourist
resorts for others

ش عبدهللا/ عمان11191 -420ب.ص
مجمع الحسيني/غوشه
43

الصنف

178366

: 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

340

Date of

05/05/2021

Applicant Name:

Burger King Corporation
: United States
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

05/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

برجر كنج كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

5505 Blue Lagoon Drive
 فلوريدا، ميامي، بلو الجون درايف5505
Miami, Florida 33126 United
 الواليات المتحدة االمريكية،33126
States of America
Baianat Intellectual Property
- 910580ب.بيانات للملكية الفكرية ص
P.O.Box910580- 11191 Building
،  حي الصالحين،8 بناية رقم11191
No. 8 , Salheen Destruct
شارع محمد هليل عمان
Amman - Jordan
Class
الصنف
178319
43
43
178319

Goods/Services

Restaurant services; fast-food restaurant services;
quick service restaurant services; providing
prepared meals; preparation of food and meals for
consumption on or off the premises

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات المطاعم؛ خدمات مطاعم الوجبات السريعة؛ خدمات
مطاعم الخدمة السريعة؛ تقديم الوجبات الجاهزة؛ إعداد الطعام
.والوجبات لتناول الطعام في المطعم أو خارجه
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

23/08/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة مطعم وشاورما الحبايب التجارية

Al Habayeb restaurant and
Shawarma Co.
: Jordan
Limited Liability Company

عمان شارع الملك حسين

Amman King Husein Street

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

سعد تيسير عيد ابو حامدة الحوامدة
 11190 -927680عمان شارع الملك
حسين
الصنف
178228

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تقديم الطعام والشراب

23/08/2021

Date of
Applicant Name:

927680- 11190 Amman King
Husrin Street
43

43

Class

178228

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

food and drink catering services

342

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

12/10/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة البديل األفضل للطعام والشراب

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

12/10/2021

Date of

.Albadeel Alafdal for catering
Co
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

عمان الدوار الرابع

Amman,4th circle

 11953 - 420عمان -الدوار الرابع
178066

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تقديم الطعام والشراب

الصنف

420- 11953 amman -4th circle
43

43

Class

178066

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

services to provide food and drink cafe

343

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

18/10/2021

اسم طالب التسجيل:

عيسى احمد موسى الرياطي
االردن
مؤسسة فردية

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

 11171 -711عمان  -ابو نصير

Issa ahmad mousa al riyate
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

711- 11171 amman - abu nsair

 11171 - 711عمان

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

18/10/2021

Date of

178263

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تقديم الطعام والشراب

711- 11171 amman
الصنف

43

43

Class

178263

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

services to provide food and drink

344

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

21/10/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة اوسلو للتجارة واالستثمار
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

21/10/2021

Date of

Oslo Trading &Investment Co
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

عمان/مكة

amman/mecca str

 11953 -420عمان/مكة
178111

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تقديم الطعام والشراب

420- 11953 amman/mecca str
الصنف

43

43

Class

178111

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

services to provide food and drink

345

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
P.O.Box962596- 11196 107

Bawabet al baraka complex
220 Almadeene street Amman
Class
178146
43
43

Goods/Services

services for providing food and drink

________________________________________
Disclaimer : the registration of this trademark does
not give owners the exclusive right to use (box ,
chinese , wox ) separately from the mark

15/11/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة االسرار السبع لخدمات الطعام
والشراب
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

 عمان11196 -962596ب.ص
 عمان شارع11196 -962596ب.ص
1مجمع بوابة البركة ط-المدينة المنورة
 مكتب107
الصنف
178146

: 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 ال يعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
 ) بمعزل عن العالمةBox , chinese , wox( باستعمال
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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
P.O.Box962596- 11196 107

Bawabet al baraka complex
220 Almadeene street Amman
Class
178223
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 (wok'n /roll
/shawerma)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

11196 -962596ب.عمان ص
 عمان شارع11196 -962596ب.ص
1مجمع بوابة البركة ط-المدينة المنورة
 مكتب107
الصنف
178223

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات توفير الطعام والشراب

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
) بمعزل عنwok'n/ roll/ shawerma( باستعمال الكلمة
العالمه

347

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

24/11/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة سانتوريني الدارة المطاعم

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م
 11953 -5012عمان  -طريق المطار
المحامي عمار عاطف شموط
11953عمان
178254

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تقديم الطعام والشراب

24/11/2021

Date of

Santorini Restaurant
Management company
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

5012- 11953 amman - airport
way

- 5012

الصنف

5012- 11953 amman
43

43

Class

178254

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

services to provide food and drink

348

تاريخ ايداع الطلب :

25/11/2021

اسم طالب التسجيل:

صهيب نضال جمعة حرارة
االردن
مؤسسة فردية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان  -ش المدينة المنورة  -عمارة 234
مكتب  102ط1

Suhaib Nidal Juma Harra
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

amman - madina monawara str
- buil234 office 102

 11185 -852691عمان
178251

25/11/2021

Date of

852691- 11185 amman
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تزويد بالطعام والشراب الكافتيريات تزويد بالطعام
والشراب مطاعم

43

43

Class

178251

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

services for providing food and drink cafeterias
catering (food and drink ) restaurants

349

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

17/02/2022

Applicant Name:

Al- Mallah Company for
preparing selling and serving
foods
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

17/02/2022

: تاريخ ايداع الطلب

شركة المالح العداد وبيع وتقديم االطعمة

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

 عين الباشا- البلقاء

albalqa - ain al basha

 عين الباشا-  البلقاء303 -1

1- 303 albalqa - ain al basha
178198

Class

43

Goods/Services

café services,restaurant and café services,
hotel,restaurant,café and bar services,serving food
and drinks,providing food and beverages,food and
beverages preparation services,services for the
preparation of food and beverages restaurant
services,tourist restaurant services

43

الصنف

178198

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات الفنادق,خدمات المطاعم والمقاهي,خدمات المقاهي
توفير الطعام,تقديم الطعام والشراب,والمطاعم والمقاهي والبار
خدمات اعداد, والمشروبات خدمات اعداد االطعمه والمشروبات
خدمات المطاعم,خدمات المطاعم,االطعمه والمشروبات
السياحيه

350

تاريخ ايداع الطلب :

06/04/2022

اسم طالب التسجيل:

محمد طه فيصل دعسان
االردن
مؤسسة فردية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

06/04/2022

Date of

mohammad taha faisal da'asan
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

الطفيلة -الشارع الرئيسي

tafila-main street

 11941 -1215الطفيلة -الشارع الرئيسي
178089

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات المطاعم خدمات توفير و تقديم الطعام و الشراب

1215- 11941 tafila-main street
43

43

Class

178089

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

restaurant services /food and drink catering

351

تاريخ ايداع الطلب :

14/04/2022

اسم طالب التسجيل:

عمران محمد سليم صيام

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية

14/04/2022

Date of

emran mohammad salem
siyam
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

عمان  -الدوار السابع

amman - 7 circle

 11821 -3775عمان  -الدوار السابع
178285

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تقديم الطعام والشراب

الصنف

3775- 11821 amman - 7 circle
43

43

Class

178285

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

services to provide food and drink

352

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

17/05/2022

Applicant Name:

Awtad E-commerce &
Solutions co.
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

17/05/2022

: تاريخ ايداع الطلب

شركة اوتاد للحلول والتجارة االلكترونية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
عمان شارع الملكة رانيا

amman queen rania street

 عمان شارع الملكة رانيا11941 -2716

2716- 11941 amman queen
rania street
178220

Class

43

Goods/Services

Food and beverages preparing and catering
services

________________________________________
Disclaimer : registration of this tm doesn’t give the
owner the exclusive right to use the word zarb
separately from mark

43

الصنف

178220

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات تقديم و اعدادالطعام و الشراب

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق باستخدام: لتنازل
كلمة (زرب) اذا ظهرت بمعزل عن العالمة

353

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

17/05/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة اوتاد للحلول والتجارة االلكترونية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م
 11941 -2716عمان شارع الملكة رانيا

178217

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تقديم و اعدادالطعام و الشراب

& Awtad E-commerce
Solutions co.
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

2716- 11941 amman queen
rania street

 11941 -2716عمان شارع الملكة رانيا
الصنف

17/05/2022

Date of

2716- 11941 amman queen
rania street
43

43

Class

178217

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Food and beverages preparing and catering
services

354

: تاريخ ايداع الطلب

Park Plaza Hotel Company
: Jordan
Limited Liability Company

شركة فندق ساحة المنتزه
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

amman wasfi altal st.

عمان شارع وصفي التل

30/05/2022

Applicant Name:
Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

30/05/2022

Date of

Khaled Barasneh Attorney
P.O.Box928413- 11190 amman /
wasfi al tal str . alquds complex
- fl.5 office 502
Class
178278
43
43

Goods/Services

Temporary accommodation; rental of temporary
accommodation; rental of rooms for social
functions; rental of rooms for holding functions,
conferences, conventions, exhibitions, seminars
and meetings; services for the preparation of food
and drink; arranging hotel accommodation;
arranging and providing temporary
accommodation; providing accommodation in
hotels and motels; providing food and drink as part
of hospitality services; providing exhibition
facilities in hotels; providing on-line information
relating to hotel reservations; reservation of hotel
accommodation; tourist home services; temporary
accommodation and catering services for guests.

Special Conditions: gold and red color

 شارع/  عمان11190 -928413ب.ص
)224(  مجمع القدس رقم/ وصف التل
)502( الطابق الخامس رقم
الصنف

178278

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

إقامة مؤقتة; تأجير اماكن االقامة المؤقتة; تأجير غرف إلقامة
،فعاليات اجتماعية; تأجير غرف إلقامة فعاليات اجتماعية
; واجتماعات، وندوات، ومعارض، ولقاءات،ومؤتمرات
تحضير الطعام والشراب; ترتيب إقامة في الفنادق; ترتيب
وتوفير إقامة مؤقتة; توفير إقامة في الفنادق والموتيالت; توفير
طعام وشراب كجزء من خدمات الضيافة; توفير مرافق
للمعارض في الفنادق; توفير معلومات عبر اإلنترنت عن
حجوزات الفنادق; حجز إقامة في الفنادق; خدمات أماكن اقامة
.السياح; خدمات إقامة مؤقتة وإطعام للضيوف

العالمة محددة باللون الذهبي واللون األحمر:شروط خاصة

355

Date of

22/03/2021

Applicant Name:

STALLERGENES
: France
Foreign Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

6 rue Alexis de Tocqueville 92160 ANTONY - FRANCE
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178306
44
44

Goods/Services

Consultancy and information services relating to
pharmaceutical products; medical information ;
providing medical information; information
services relating to the treatment of diseases ;
provision of medical services; pharmaceutical
services; pharmacy advice
________________________________________
Priority claim: Claim Country : FR
Claim No : 4686625
Claim Date : 2020-09-29
________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be limited in red , light blue and
dark blue colors according to the print filed with
the application

22/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

ستولرجينز
فرنسا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

92160 ، رو أليكسيس دو توكويفيل6
 فرنسا-أنطوني
- 910580ب.الفكرية ص

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

178306

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل ال بضائع

خدمات االستشارات وتقديم المعلومات فيما يتعلق المنتجات
الصيدالنية؛ المعلومات الطبية؛ تقديم المعلومات الطبية؛ خدمات
تقديم المعلومات المتعلقة بمعالجة األمراض؛ توفير الخدمات
.الطبية؛ الخدمات الصيدالنية؛ االستشارة الصيدالنية
_______________________________________ا
FR : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
4686625 : رقم االدعاء
29-09-2020 : تاريخ االدعاء
_______________________________________ا
تسجيل هذه العالمة محدد بااللوان األحمر و: شتراطات خاصة
االزرق الفاتح واالزرق الغامق وذلك بموجب النموذج المودع
مع الطلب

356

تاريخ ايداع الطلب :

29/04/2021

اسم طالب التسجيل:

عيادات الفرح لطب االسنان
االردن
عيادة طبيب

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

29/04/2021

Date of

Alfarah dental clinics
: Jordan
CLINIC

Applicant Name:

 11953 -1454عمان

1454- 11953 amman

 11953 -1454عمان

1454- 11953 amman

178330

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات طب األسنان  ,خدمات تقويم أسنان  ,خدمات العالج ,

44

44

Class

178330

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

, services therapy , services orthodontic , services
dentistry

357

تاريخ ايداع الطلب :

24/08/2021

اسم طالب التسجيل:

نور احمد محمود الحمامي
االردن
مؤسسة فردية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

24/08/2021

Date of

noor ahmad hamami
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

Applicant Name:

 11193 -930026عمان  -العبدلي  -الزبير
بن عوام

930026- 11193 amman

 11193 -930026عمان  -العبدلي -
الزبير بن عوام

930026- 11193 amman

178046

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

العالج الطبيعي ،خدمات العالج،العالج بالضغط االبري،خدمات
العالج بالحجامة ،خدمات العالج بالتدليك،العالج بالتدليك الليفي
العضلي،توفر العالج بالليزر لعالج الحاالت الطبية،معالجة
فيزيائية،طب رياضي

44

44

Class

178046

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Physical therapy,therapy services.cupping therapy
services.massage therapy services,myofascial
massage therapy .laser therapy for treating medical
conditions,sport medicine,physiotherapy

358

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

20/10/2021

Applicant Name:

yanbu' medical center
company L.L.C
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

amman - khaldi st magi
complex
P.O.Box962596- 11196 107

Bawabet al baraka complex
220 Almadeene street Amman
Class
178145
44
44

Goods/Services

20/10/2021

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة مركز ينبع الطبي ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
مجمع ماغي-  ش الخالدي- عمان
 عمان شارع11196 -962596ب.ص
1مجمع بوابة البركة ط-المدينة المنورة
 مكتب107
الصنف
178145

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Health care/ medical clinic services/ health center/
Therapy services/ medical assistance/
Chiropractic.

/ المراكز الصحية/ خدمات العيادات الطبية/الرعاية الصحية
. المعالجة اليدوية لألعصاب/ المساعدة الطبية/خدمات العالج

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

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
 ) بمعزل عن العالمهneo ،center( باستعمال الكلمة

359

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

01/12/2021

اسم طالب التسجيل:

زينب محمد الحسني العلوي الحسني

Zineb mohammad alhassini
alalaoui alhassini
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

صويلح  -ش عادل قيصر جليل  -جريسات
 -مجمع جريسات 2

sweileh - adel qaiser jalil jraisat
- jraisat complex 2

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية

 صويلح  -ش عادل قيصر جليل -جريسات  -مجمع جريسات 2
178246

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تصفيف الشعر  .خدمات صالون التزيين خدمات العناية بالبشرة
العناية باأليدي و االقدامء الوشم  ,العناية باالضافر دليك الجسم
ترويج منتجات العناية

01/12/2021

Date of
Applicant Name:

sweileh - adel qaiser jalil
jraisat - jraisat complex 2
-

44

44

Class

178246

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Hairdressing /beauty salon services / skin care
services Hand and foot care/ tattoo / nail care/
Body Massage Promotion of care products

360

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

13/01/2022

اسم طالب التسجيل:

البيئة المصورة لالستثمارات الزراعية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م
عمان -الدوار الثامن  -ش رافع بن زيد

178112

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تصميم المناظر الطبيعية

albea almosawara for
agriculture investment
: Jordan
Limited Liability Company

Applicant Name:

Applicant for
Correspondence

P.O.Box850877- 11885 amman

44

44

Class

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

amman - rafe'a bin zaid st

ص.ب 11885 -850877عمان
الصنف

13/01/2022

Date of

178112

Trademark

Goods/Services

Landscape Design

361

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

22/02/2022

Applicant Name:

Bright Dream Company for
Materials and Cosmetics
Trading
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

44

Goods/Services

Health and beauty care services; salon services,
hygienic and beauty care for human beings’
services, hairdressing, Beauty Expert Services

شركة الحلم المشرق لتجارة مواد
ومستحضرات التجميل

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

-  خلدا-  دوار النعيمات11511 -789
االردن

789- 11511 alnuamat cri
.khalda - amman jordan
Class

: تاريخ ايداع الطلب

 االردن-  خلدا- دوار النعيمات

alnuamat cri .khalda - amman
jordan

178076

22/02/2022

44

الصنف

178076

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات العناية الصحية والمحافظة على الجمال خدمات العناية
 تصفيف الشعر.بالنظافة والعناية بالجمال للكائنات البشرية
خدمات خبراء التجميل

362

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

22/02/2022

Applicant Name:

Bright Dream Company for
Materials and Cosmetics
Trading
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

44

Goods/Services

“Health and beauty care services; salon services,
hygienic and beauty care for human beings’
services, hairdressing, Beauty Expert Services

شركة الحلم المشرق لتجارة مواد
ومستحضرات التجميل

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

-  خلدا-  دوار النعيمات11511 -789
االردن

789- 11511 alnuamat cri
.khalda - amman jordan
Class

: تاريخ ايداع الطلب

 االردن-  خلدا- دوار النعيمات

alnuamat cri .khalda - amman
jordan

178078

22/02/2022

44

الصنف

178078

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات العناية الصحية والمحافظة على الجمال خدمات العناية
 تصفيف الشعر:بالنظافة والعناية بالجمال للكائنات البشرية
خدمات خبراء التجميل

363

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

22/02/2022

Applicant Name:

Bright Dream Company for
Materials and Cosmetics
Trading
: Jordan
Limited Liability Company

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

44

Goods/Services

Health and beauty care services; salon services,
hygienic and beauty care for human beings’
services, hairdressing, Beauty Expert Services

شركة الحلم المشرق لتجارة مواد
ومستحضرات التجميل

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

: جنسية الطالب

-  خلدا-  دوار النعيمات11511 -789
االردن

789- 11511 alnuamat cri
.khalda - amman jordan
Class

: تاريخ ايداع الطلب

 االردن-  خلدا- دوار النعيمات

alnuamat cri .khalda - amman
jordan

178073

22/02/2022

44

الصنف

178073

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات العناية الصحية والمحافظة على الجمال خدمات العناية
 تصفيف الشعر,.بالنظافة والعناية بالجمال للكائنات البشرية
خدمات خبراء التجميل

364

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

05/04/2022

اسم طالب التسجيل:

مأمون يوسف شعبان الزبده

Mamun Yousef Shaban
Ezzibdeh
: Jordan
Doctor

عمان -مستشفى االردن

amman -Jordan hospital

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
طبيب

 00962 -1769عمان -مستشفى االردن
178097

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات العيادات الطبية

الصنف

05/04/2022

Date of
Applicant Name:

1769- 00962 amman -Jordan
hospital
44

44

Class

178097

Nationality

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

medical clinic service

