الجريدة الرسمية
للمملكة االردنية الهاشمية

العالمات التجارية
طلبات تسجيل عالمات تجارية

موقع الوزارةhttp://www.mit.gov.jo:

عمان:االحد  5محرم سنة 4111هـ.الموافق  14تموز سنة 5255م

رقم العدد 725:

الجريدة الرسمية
فهرس العدد
الموضوع

رقم الصفحة

طلبات تسجيل عالمات تجارية

333-3
رقم العدد()257

من رقم024200-024811:

والعالمات
()025221،087111،087111
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Date of

09/03/2021

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty

Aisin Seiki Kabushiki Kaisha
(also trading as Aisin Seiki
Co., Ltd.)
: Japan

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company
2-1 Asahi-machi, Kariya-shi,
Aichi-ken, Japan

09/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

آيسن سيكي كابوشيكي كايشا (وتتاجر ايضا
) ليمتد،.باسم آيسن سيكي كو

:اسم طالب التسجيل

يابان
شركة اجنبية

:جنسية الطالب

- ايشي،شي- كاريا،ماتشي- اساهي،2-1
 اليابان،كين

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
002222  ب. ص، شارع مكة،221 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن22200 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178572
1
1
178572

Goods/Services

Oil additives for automobile engines [chemical
preparations]; brake oil for automobiles;
transmission fluids for automobiles; glue and
adhesives for industrial purposes; reagent paper
[not for medical purposes]; unprocessed plastics
[plastics in primary form]; chemical sealing
compounds in liquid form; plant growth regulating
preparations; fertilizers; priming putty; chemical
compositions for developing, printing and
enlarging photographs; artificial sweeteners; flour
and starch for industrial purposes.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : JP
Claim No : 2021-22067
Claim Date : 2021-02-25
________________________________________
Special condition : Claiming navy, black, white
and yellow colors

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

،]مواد مضافة زيتية لمحركات السيارات [مستحضرات كيميائية
 غراء، موائع ناقل الحركة للسيارات،زيت مكابح للسيارات
 ورقة كاشفة [ليست ألغراض،ومواد الصقة ألغراض صناعية
،] بالستيكات غير معالجة [بالستيكات في صورة أولية،]طبية
 مستحضرات،مركبات منع تسرب كيميائية في صورة سائلة
 مركبات، معجون تبطين،أسمدة/ مخصبات،تنظيم نمو نباتات
 محليات،كيميائية لتطوير ونسخ وتكبير الصور الفوتوغرافية
. طحين ونشا ألغراض صناعي،صناعية

JP : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
00222-0202 : رقم االدعاء
02-20-0202 : تاريخ االدعاء
، األسود،مع المطالبة باأللوان الكحلي: اشتراطات خاصة
األبيض واألصفر
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

09/03/2021

eaaN tpac lppA:

Roche Diagnostics GmbH
: Germany
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Sandhofer Strasse 116, 68305
Mannheim, Germany

09/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، مانهايم20622 222 ،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
178417
1
1
178417

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

AVENIO EDGE
Goods/Services

Assays and reagents for scientific or medical research purposes; in
vitro diagnostic reagents, namely chemical control solutions for
calibrating and monitoring the accuracy and function of instruments
and test results; chemical additives, enzymes, reagents, organisms
and proteins for use in science and research; cell separation
reagents for scientific or research use; labeling reagents for
scientific or research purposes; reagents for processing, separation,
isolation, enrichment, withdrawal, detection, screening, cultivation,
analysis and counting of material, especially of chemical and
biological materials, all for scientific or research use; reagents with
magnetic beads for scientific or research use; antibody reagents for
scientific or research use; buffer solutions and reagents for use with
laboratory equipment, namely separators and analyzers for
scientific or research purposes; reagents for processing biological
material, namely tissue, bone marrow, cell, blood and its
components for scientific or research purposes; reagents, enzymes
and nucleotides for nucleic acid sequencing for scientific or
research use; diagnostic tests, consisting of reagents and chemical
test kits for determining genetic information for scientific or
research purposes; reagents for scientific or medical research use
for the analysis of cells, proteins, nucleic acids, DNA sequencing,
genotyping, gene expression profiling and high throughput
screening; reagent kits, mainly consisting of oligonucleotides,
enzymes and buffers for the detection of nucleic acids in the
scientific fields, pharmaceutical and medical research; nucleic
acids, enzymes, buffers and chemical reagents for use in kits for
genotyping and gene expression testing for the detection and
analysis of nucleic acids for scientific or research purposes;
reagents and chemical test kits used for scientific and research
purposes related to DNA sequencing and genetic analysis.
Priority claim: Claim Country : DE
Claim No : 302020021276
Claim Date : 2020-09-30

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الفحوص والكواشف ألغراض البحث العلمي أو الطبي؛ الكواشف التشخيصية
 وتحديدا ً حلول التحكم الكيميائي لمعايرة ومراقبة دقة ووظيفة األدوات،المختبرية
ونتائج االختبار؛ المضافات الكيماوية واالنزيمات والكواشف والكائنات الحية
والبروتينات الستخدامها في العلوم والبحث؛ كواشف فصل الخاليا لالستخدام العلمي
أو البحثي؛ كواشف التعريف لألغراض العلمية أو البحثية؛ كواشف لمعالجة وفصل
 وخاصة من المواد،وعزل وتغذية وسحب وكشف وعرض وزرع وتحليل وعد المواد
الكيميائية والبيولوجية وكل ذلك لالستخدام العلمي أو البحثي؛ الكواشف ذات الحبيبات
المغناطيسية لالستخدام العلمي أو البحثي؛ كواشف األجسام المضادة لالستخدام العلمي
ً  وتحديدا،أو البحثي؛ المحاليل والكواشف العازلة لالستخدام مع معدات المختبرات
أجهزة الفصل والمحلالت لألغراض العلمية أو البحثية؛ كواشف لمعالجة المواد
 وتحديدا ً األنسجة ونخاع العظم والخاليا والدم ومكوناته لألغراض العلمية،البيولوجية
أو البحثية؛ الكواشف وإنزيمات ونيوكليوتيدات لتسلسل الحمض النووي لالستخدام
العلمي أو البحثي؛ اختبارات تشخيصية تتكون من كواشف ومجموعات االختبار
الكيميائي لتحديد المعلومات الجينية لألغراض العلمية أو البحثية؛ الكواشف المستخدمة
 تسلسل، األحماض النووية، والبروتينات،في البحث العلمي أو الطبي لتحليل الخاليا
 تنميط التعبير الجيني وفحص اإلنتاجية العالية؛، التنميط الجيني،الحمض النووي
مجموعات الكواشف تتكون بشكل رئيسي من أليغنوكليوتيدات وإنزيمات وكواشف
عن األحماض النووية في المجاالت العلمية والبحوث الصيدالنية والطبية؛ األحماض
النووية واالنزيمات والمحاليل المعيارية والكواشف الكيميائية لالستخدام في
مجموعات التنميط الجيني واختبار التعبير الجيني الكتشاف وتحليل األحماض النووية
لألغراض العلمية أو البحثية؛ الكواشف ومجموعات االختبارات الكيميائية المستخدمة
.لألغراض العلمية والبحثية المتعلقة بتسلسل الحمض النووي والتحليل الجيني

______________________________________
DE : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
620202202022 : رقم االدعاء
62- 20- 0202 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

15/07/2021

اسم طالب التسجيل:

تشجيانغ هوافون نيو ماتيريالز كو ،.ال تي
دي
الصين
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Zhejiang Huafon New
Materials Co., Ltd.

178690

من اجل البضائع/الخدمات التالية

راتنجات إكريلية غير معالجة ،راتنجات إصطناعية غير
معالجة ،أحماض دهنية ،غليكول ،هضامة عضوية [سماد]،
غرافيت ألغراض صناعية ،مضادات لألكسدة لالستخدام في
الصناعة ،صمغ مصطكاوي للجلد المدبوغ ،كيماويات لدباغة
الجلود.

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
No.1688, Kaifaqu

نمبر ،2200 .كايفاكو روود ،رويان
ايكونوميك ديفيلوبمنت زوون ،تشجيانغ،
الصين
الخيار الصحيح للملكية الفكرية - 841153
11184عمان
الصنف

15/07/2021

Date of

Road, Ruian
Economic Development Zone,
Zhejiang, China
The Right Choice Ip
841153- 11184
1

1

Class

178690

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Resins (Acrylic-), unprocessed; Resins (Artificial;), unprocessed; Plastics, unprocessed; fatty acids
Glycol; organic digestate [fertiliser]; graphite for
industrial purposes; antioxidants for use in
manufacture; Leather (Mastic for-); Dressing
chemicals (Leather-
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Date of

11/07/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Xiaomi Inc.
: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

No.006, floor 6, building 6,
،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نمبر
yard 33, middle Xierqi Road,
، هايديان ديستريكت،ميدل كسيركي رود
Haidian District, Beijing, China
 الصين،بكين
Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
002222  ب. ص، شارع مكة،221 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن22200 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178618
2
2
178618

Goods/Services

Dyes; dyestuffs; colorants; metal powders for
painters, decorators, printers and artists; pigments;
food colorants; toner for copiers; Toner cartridges,
filled, for printers and photocopiers; Ink
cartridges, filled, for printers and photocopiers;
Paints; automotive paints; antirust preparations;
anti corrosive preparations; gum resins.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 مساحيق معدنية للرسامين، الملونات، مواد صبغ،األصباغ
 الحبر، ملونات الطعام، صبغات،والديكور والطابعات والفنانين
، عبوات حبر معبأة للطابعات وآالت التصوير،آلالت التصوير
، الدهانات،خراطيش حبر معبأة للطابعات وآالت التصوير
 مستحضرات، مستحضرات مانعة للصدأ،دهانات السيارات
. راتنجات صمغية،مضادة للتآكل
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Date of

11/07/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Xiaomi Inc.
: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

No.006, floor 6, building 6,
،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نمبر
yard 33, middle Xierqi Road,
، هايديان ديستريكت،ميدل كسيركي رود
Haidian District, Beijing, China
 الصين،بكين
Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
002222  ب. ص، شارع مكة،221 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن22200 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178612
2
2
178612

Goods/Services

Dyes; dyestuffs; colorants; metal powders for
painters, decorators, printers and artists; pigments;
food colorants; toner for copiers; Toner cartridges,
filled, for printers and photocopiers; Ink
cartridges, filled, for printers and photocopiers;
Paints; automotive paints; antirust preparations;
anti corrosive preparations; gum resins.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 مساحيق معدنية للرسامين، الملونات، مواد صبغ،األصباغ
 الحبر، ملونات الطعام، صبغات،والديكور والطابعات والفنانين
، عبوات حبر معبأة للطابعات وآالت التصوير،آلالت التصوير
، الدهانات،خراطيش حبر معبأة للطابعات وآالت التصوير
 مستحضرات، مستحضرات مانعة للصدأ،دهانات السيارات
. راتنجات صمغية،مضادة للتآكل
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تاريخ ايداع الطلب :

02/02/2021

اسم طالب التسجيل:

إكزاليا إس.آر.إل.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ايطاليا
شركة اجنبية

02/02/2021

eaaN tpac lppA:

Mamoon Mansour
Mohammad Otoum

lpc oapN ty

Foreign Company

: Italy
Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Localita Santigaro, 32 - 25010
لوكاليتا سانتيجارو 02222 - 60 ،سان
 )San Felice del Benaco (BSفيليس ديل بيناكو (بي إس)  -إيطاليا
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  ،221شارع مكة ،ص .ب 002222
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  22200االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178601
3
3
178601

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات التجميل للعناية بالبشرة والعناية بالجسم،
مستحضرات التجميل وبالتحديد الكريمات والغسول (اللوشن)
والمستحلبات والزيوت واألقنعة والموس (رغوة) والهالم
(الجل) للعناية وترطيب الوجه وبشرة الجسم ،كريمات
وغسوالت (لوشن) للتعرض للشمس وكريمات وغسوالت
(لوشن) لما بعد ما بعد التعرض للشمس ،الصابون والصابون
السائل والهالم (الجل) والغسول (اللوشن) والحليب والمستحلبات
لتنظيف البشرة ،مستحضرات الغسل لغايات النظافة الشخصية
أو إزالة الروائح الكريهة ،مزيل الروائح الكريهة لالستخدام
الشخصي ،شامبو وكريمات ومراهم ورغوة وغسوالت (لوشن)
للشعر.

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Cosmetic preparation for skincare and body care
Cosmetics, namely creams, lotions, emulsions,
oils, masks, mousse and gel for the care and the
hydration of face and body’s skin; Sun creams and
lotions and after sun creams and lotions; Soaps,
liquid soaps, gel, lotions, milk and emulsions for
the skin cleaning; Douching preparations for
;personal sanitary or deodorant purposes
Deodorant for personal use; Shampoo, creams,
balms, foams and lotions for the hair.
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تاريخ ايداع الطلب :

09/03/2021

اسم طالب التسجيل:

الشهب للصناعات الكيماويه

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
ذ.م.م

09/03/2021

Date of

METEORS CHEMICALS
CO LTD
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

 11512 -157سحاب

157- 11512 SAHAB

 11512 -157سحاب
178662

157- 11512 SAHAB
الصنف

3

3

Class

178662

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

الزعيمALZAEEM
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المنظفات عدا عن المستخدمة في العمليات الصناعية
ولالستخدامات الطبية

Goods/Services

detergents, other than for use in manufacturing
operations and for medical purposes
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

25/04/2021

اسم طالب التسجيل:

مؤسسة االحتراف البرمجي للتجارة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

سعودية
جدة ،المملكة العربية السعودية
سابا وشركاهم للملكية الفكرية
ص.ب 22 11184 -840553شارع االمير
شاكر بن زيد ,الشميساني ,عمان ,األردن
الصنف
3
178409

من اجل البضائع/الخدمات التالية

25/04/2021

Date of

Professional Software Trading
Est.
: Saudi Arabia

eaaN tpac lppA:

Jeddah, Saudi Arabia
saba P.O.Box840553- 11184
56,prince shaker bin zaid st.,
shemissani
Class
178409
3

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

مستحضرات التبييض ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي
المالبس ،تحديدا؛ الشمع المستخدم في غسيل وكي المالبس
والنشا المستخدم في غسيل وكي المالبس ومستحضرات التحجيم
المستخدمة في غسيل وكي المالبس والنيلة المستخدمة في غسيل
وكي المالبس ومستحضرات التلميع المستخدمة في غسيل وكي
المالبس والسوائل المستخدمة في غسيل وكي المالبس
والمنظفات المستخدمة في غسيل وكي المالبس والصابون
المستخدم في غسيل وكي المالبس والمواد المضافة المستخدمة
في غسيل وكي المالبس؛ مستحضرات التنظيف التلميع والفرك
والكشط؛ الصابون؛ المواد العطرية والزيوت العطرية
ومستحضرات التجميل ،تحديدا؛ لوشن التجميل؛ المستحلبات
التجميلية؛ هالم الستخدامات التجميل؛ زيوت تجميلية؛ كريمات
التجميل؛ أقنعة التجميل؛ أقالم التحديد التجميلية؛ مناديل
مستحضرات التجميل؛ لبادات مستحضرات التجميل ،لوشن
الشعر؛ منظفات االسنان.

Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely; Laundry wax, Laundry
starch, Laundry sizing, Laundry blueing, Laundry
glaze, Laundry liquids, Laundry detergents,
Laundry soaps, Laundry additives; cleaning,
;polishing, scouring and abrasive preparations
soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
;namely; cosmetic lotions; cosmetic milks
;cosmetic gels; cosmetic oils; cosmetic creams
;cosmetic masks; cosmetic pencils; cosmetic wipes
cosmetic pads, hair lotions; dentifrices.

_______________________________________ا
شتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون
باأللوان األزرق الفاتح والداكن وذلك بموجب النموذج المودع
مع الطلب.

________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in Light and dark blue colors
according to the print filed with the application.
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تاريخ ايداع الطلب :

06/05/2021

اسم طالب التسجيل:

اسدين اس.ايه.
اسبانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

06/05/2021

eaaN tpac lppA:

ISDIN S.A.
: Spain

Foreign Company

كالي بروفنكالس  20220 66برشلونة،
اسبانيا

Date of

Calle Provencals 33 08019
Barcelona, Spain

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
178406
3
3
178406

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

ISDINCEUTICS
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات التجميل للتسمير من أشعة الشمس؛ مستحضرات
العناية بالجسم؛ جل الوجه (مستحضرات التجميل)؛ كريمات
الوجه (مستحضرات التجميل)؛ األمصال للوجه؛ مستحضرات
التجميل لمحيط العين؛ كريم األقدام؛ لوشن الشعر؛ الشامبو؛
بخاخ تثبيت الشعر؛ مستحضرات العناية باألظافر؛ مستحلبات
التسمير وما بعد التعرض للشمس والجل والزيوت (التجميلية)؛
الماكياج؛ مستحضرات إزالة المكياج؛ مستحضرات الوقاية من
أشعة الشمس؛ مستحضرات الوقاية من أشعة الشمس؛
مستحضرات التزيين؛ منظفات أسنان وغسول الفم ؛ جل
لألـسنان [منظفات أسنان]؛ البخاخات الفموية غير الطبية.

Goods/Services

;Cosmetics for suntanning; Body care cosmetics
;]Facial gels [cosmetics]; Facial creams [cosmetics
;Facial serums; Eye contour cosmetics; Foot cream
Hair lotions; Shampoos; Hair spray; Nail care
preparations; Tanning and after-sun milks, gels
and oils [cosmetics]; Make-up; Make-up removing
;preparations; Sunscreen; Sunscreen preparations
Toiletry reparations; Dentifrices and
mouthwashes; Tooth gel [dentifrices]; Nonmedicated mouth sprays.

12

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

02/06/2021

eaaN tpac lppA:

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

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

02/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

Al Wahda Street, Industrial
2  المنطقة الصناعية رقم،شارع الوحدة
Area No. 1 P.O.BOX 4115
 االمارات العربية، الشارقة،1222 ب.ص
Sharjah United Arab Emirates
المتحدة
Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
002222  ب. ص، شارع مكة،221 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن22200 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178502
3
3
178502

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

SOLARسوالر
Goods/Services

After shave lotions; air fragrancing preparations; almond soap;
antiperspirant soap; antiperspirants [toiletries]; bath salts, not for
medical purposes; bath preparations, not for medical purposes;
bleaching preparations [decolorants] for cosmetic purposes;
bleaching preparations [decolorants] for household purposes;
breath freshening sprays; cakes of toilet soap / cakes of soap;
cleaning preparations; preparations for cleaning dentures;
cleansers for intimate personal hygiene purposes, non medicated;
dental bleaching gels; dentifrices; deodorant soap; deodorants for
human beings or for animals; deodorants for pets; depilatory
preparations / depilatories; dry shampoos; dry cleaning
preparations; hair lotions; hair dyes / hair colorants; hair spray;
hair conditioners; laundry blueing; laundry bleach / laundry
bleaching preparations; laundry glaze; laundry soaking
preparations / preparations for soaking laundry; laundry
preparations; leather bleaching preparations; Perfumes;
petroleum jelly for cosmetic purposes; shampoos; shampoos for
pets [non medicated grooming preparations]; shampoos for
animals [non medicated grooming preparations]; shaving stones
[astringents]; shaving soap; shaving preparations; skin whitening
creams / cream for whitening the skin; soap; soap for brightening
textile; soap for foot perspiration; starch glaze for laundry
purposes; starch for laundry purposes / laundry starch; toiletry
preparations; washing soda, for cleaning; wax for parquet floors;
whiting; windscreen cleaning liquids / windshield cleaning
liquids; covering protection for Toilet, detergents, detergent
Soaps, cosmetics, hair oils, hair lotions, liquid soaps, cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations and hygiene
solutions, bleaching preparations, perfumery.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، صابون اللوز، مستحضرات تعطير الجو،لوشن ما بعد الحالقة
،) المستحضرات المضادة للتعرق (ماء للزينة،الصابون المضاد للتعرق
 لغير، مستحضرات لالستحمام، لغير الغايات الطبية،أمالح االستحمام
، مستحضرات قصر [مزيالت ألوان] ألغراض التجميل،الغايات الطبية
 رذاذ تلطيف،مستحضرات قاصرة [مزيالت ألوان] لغايات منزلية
، قطع من الصابون/ قطع من صابون الزينة،رائحة األنفاس
 المستحضرات لتنظيف أطقم األسنان،مستحضرات للتنظيف
 جل، المطهرات لغايات النظافة الشخصية غير الطبية،االصطناعية
، صابون إلزالة الروائح الكريهة، منظفات األسنان،تبييض األسنان
 مزيالت روائح كريهة،مزيالت روائح كريهة لإلنسان أو الحيوان
 الشامبو، مزيالت الشعر/  مستحضرات إزالة الشعر،للحيوانات األليفة
/  أصباغ للشعر، غسول الشعر، مستحضرات التنظيف الجاف،الجاف
 نيلة، مستحضرات ترطيب الشعر، بخاخ تثبيت الشعر،ملونات الشعر
 مستحضرات تبيض/  مبيضات الغسيل،)للغسيل (الصبغة الزرقاء
 مستحضرات لنقع/  مستحضرات نقع الغسيل، ملمع للغسيل،الغسيل
 مستحضرات إزالة لون الجلد، مستحضرات غسل المالبس،الغسيل
،  الشامبو، الهالم البترولي ألغراض التجميل، العطور،المدبوغ
 شامبو،(مستحضر ات التنظيف غير الطبية) شامبو للحيوانات األليفة
 حجارة حالقة [شد،)الحيوانات (مستحضرات تنظيف غبر طبية
 كريمات تفتيح البشرة، مستحضرات الحالقة، صابون الحالقة،]البشرة
، صابون النسيج ليصبح ناصع اللون، الصابون، كريم تفتيح البشرة/
 نشا ألغراض، ملمع نشوي ألغراض الغسيل،صابون لتعرق األقدام
، للتنظيف، صودا الغسيل، مستحضرات الزينة، نشا الغسيل/ الغسيل
 سوائل لتنظيف زجاج السيارات، المبيضات،شمع أرضيات الباركيه
 اغطية حماية للتواليت، سوائل لتنظيف زجاج السيارات/ األمامي
والمنظفات والصابون المنظف ومستحضرات التجميل وزيوت الشعر
وغسول (لوشن) الشعروالصابون السائل ومستحضرات الغسيل
والتلميع والكشط والشحذ ومحاليل التنظيف ومستحضرات التبييض
.والعطور
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Date of
eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

06/06/2021

Zhejiang Yige Enterprise
Management Group Co., Ltd.

lpc oapN ty

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Unit 8, 6/F, Building

Applicant for
Correspondence
Trademark

Class

3

: تاريخ ايداع الطلب

تشجيانغ ييجى انتربرايس مانجمينت جروب
. ال تي دي،.كو
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 كيجييوان0 ،2 اف بيلدينج/2 ،0 يونت
 هانغتشو، ديستريكت-  باييانغ صب،روود
ايكونوميك اند تيكنولوجيكال ديفيلوبمنت
 هانغتشو، جيانغجان ديستريكت،اريا
. الصين،تشجيانغ بروفينس

5, 2
Kejiyuan Road, Baiyang Subdistrict, Hangzhou Economic &
Technological Development
Area, Jianggan District,
Hangzhou, Zhejiang Province,
China
The Right Choice Ip
841153- 11184

178692

06/06/2021

- 841153

3

الخيار الصحيح للملكية الفكرية
عمان11184

الصنف

178692

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

HUAXIZI
Goods/Services

Cosmetics; Ethereal oils; Perfumes; cosmetic kits;
Beauty masks; Cleaning preparations; Lipsticks;
Dentifrices; Fumigation preparations [perfumes];
Eyebrow pencils; Polishing rouge; cotton wool for
cosmetic purposes; cleansing milk for toilet
purposes; make-up powder; make-up preparations;
sunscreen preparations; cosmetic creams; ethereal
essences; make-up removing preparations;
massage gels, other than for medical purposes;
Tissues of paper for removing make-up; Air
fragrancing preparations; Douching preparations
for personal sanitary or deodorant purposes
[toiletries] ; Shampoos not for medical ; cosmetic
preparations for baths; Cakes of toilet soap.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 أقنعة، أطقم تجميل، عطور، زيوت أثيرية،مستحضرات تجميل
، منظفات أسنان، طالء الشفاه، مستحضرات تنظيف،تجميلية
، أحمر صقل، أقالم الحواجب،]مستحضرات تبخير [عطور
، حليب منظف ألغراض الزينة،غزل قطني ألغراض التجميل
 مستحضرات الوقاية من، مستحضرات مكياج،مساحيق مكياج
 مستحضرات إزالة، خالصات أثيرية، كريمات التجميل،الشمس
 مناديل من، جل للتدليك عدا المستخدم للغايات الطبية،المكياج
، مستحضرات تعطير الجو،الورق إلزالة مستحضرات التجميل
مستحضرات دوش ألغراض الصحة الشخصية أو إلزالة
، شامبو ليس الغراض طبية،]الروائح الكريهة [مواد تواليت
. قِطع من صابون الزينة،مستحضرات تجميلية لإلستحمام
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Date of
eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

اعالن الجريدة الرسمية

06/06/2021
Calzedonia, S.P.A.
: Italy

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Foreign Company

Applicant for
Correspondence

P.O.Box910580- 11191 SMAS-

Trademark

06/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.ايه.بي. اس،كالزيدونيا
ايطاليا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 مالسيسن،2 ،فيا بورتيسي امبيرتو آى
 ايطاليا،62220

Via Portici Umberto I, 5,
MALCESINE 37018, Italy

- 910580ب.الفكرية ص

IP
178658

Class

3

3

الصنف

سماس للملكية
عمان11191
178658

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

CALZEDONIA
Goods/Services

Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
shampoos, make-up, | make-up removing
preparations, toiletries; hair dyes, hair colorants,
hair spray, hair waving preparations, hair lotions,
hair gel, hair colorants; body lotion, nonmedicated body talcum powder, body splash, hand
and body cream, non medicated skin care
preparations, cleansing milk for toilet purposes,
douching preparations for personal sanitary or
deodorant purposes [toiletries], shower gel, bubble
bath, non medicated bath, preparations, bath salts
not for medical purposes, antiperspirants
[toiletries], deodorants for personal use: shaving
preparations, aftershave lotions, shaving soap,
shaving gel, shaving foam; mouthwashes, not for
medical purposes, breath freshening sprays, breath
freshening stnps; sunscreen preparations, » | suntanning preparations [cosmetics], lip glosses,
massage gels other than for medical purposes,
decorative transfers for cosmetic purposes; nail
care preparations, nail polish; shoe cream,
shoemakers' wax, shoe polish, shoe wax, air
fragrancing preparations, colored toilet bowl
detergents, potpourris [fragrances], sachets for
perfuming linen, scented wood.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 عطورء زيوت عطرية؛ مستحضرات تجميل؛ شامبو؛:صابون
 مواد الزينة؛ أصباغ.مكياج؛ مستحضرات إلزالة المكياج
. مستحضرات لتجعيد الشعر. ملونات للشعرء رذاذ للشعر.للشعر
. كريمات لليدين والجسم.للجسم غير طبيء رذاذ عطري للجسم
مستحضرات غير طبية للعناية الروائح الكريهة [مواد الزينة]؛
. مستحضرات استحمام غير طبية. حمام بالفقاقيع.جل استحمام
أمالح استحمام ليست لغايات طبية؛ موانع للتعرق [مواد
 رغوة الحالقة؛. مزيالت للروائب الكريهة جل للحالقة؛.)]الزينة
غسوالت للفم ليست ألغراض طبية؛ بخاخات إلنعاش رائحة
 شرائط إلنعاش رائحة الفم؛ مستحضرات للوقاية من.الفم
الشمسء مستحضرات للتسمر [مستحضرات التجميل؛
 مل ّمع لألظافر؛ كريمات لالحذية,مستحضرات للعناية باألظافر
 ملمعات لالحذية؛ شمع لألحذية؛ مستحضرات.شمع الحذانين
 منظفات أحواض التواليت الملونة؛ ورق ورد.لتعطير الجو
, . خشب معطر: أكياس ملعطرة للبياضات؛.]مجفف [روانح
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

16/06/2021

اسم طالب التسجيل:

دايو بيبر كوربوريشن
يابان
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

eaaN tpac lppA:

Daio Paper Corporation
: Japan

Foreign Company

 ،22 0ميشيما كاميا تشو ،شيكوكو تشو
شي ،ايهيمي كين ،اليابان
الفكرية - Amman

أبو غزالة للملكية
ص.ب  002222عمان  22200االردن
178597

16/06/2021

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الشامبو ،الشامبو لألطفال ،بلسم (ملطف) الشعر ،الغسوالت
(لوشن) ألغراض التجميل ،غسول (لوشن) أطفال ،كريمات
التجميل ،زيوت الجسم ،زيوت األطفال ،صابون ،مستحضرات
االستحمام ليست لألغراض الطبية ،مناديل ،محارم ومناديل
مبللة مسبقا.
اشتراطات خاصة :مع المطالبة باأللوان النيلي  ،األبيض
واألحمر

Date of

2 60, Mishima kamiya cho,
Shikoku chuo shi, Ehime ken,
Japan
Abu- Ghazaleh & Co. AmmanP.O.Box 921100 Amman
11192 , Jordan
Class
178597
3
3

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Shampoos; Shampoos for babies; Hair conditioner
;Lotions for cosmetic purposes; Baby lotion
;Cosmetic creams; Body oils; Baby oils; Soap
;Bath preparations, not for medical purposes
Wipes; Pre moistened tissues and wipes.
Special condition : Claiming navy, white and red
colors
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

23/06/2021

اسم طالب التسجيل:

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

جنسية الطالب:

تركيا
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

23/06/2021

Date of

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

eaaN tpac lppA:

ORTA MAH. 30 AGUSTOS
محلة اورتا ،شارع  62أغسطس،رقم 53/1
CAD. NO: 53/1 TUZLA
توزال ،إسطنبول تركيا
ISTANBUL,TURKIYE
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  ،221شارع مكة ،ص .ب 002222
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  22200االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178480
3
3
178480

من اجل البضائع/الخدمات التالية

العطور ،مستحضرات التجميل غير العالجية ،الروائح العطرية،
مزيالت الروائح الكريهة لالستخدام الشخصي والحيوانات،
الصابون.

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Perfumery; non medicated cosmetics; fragrances
deodorants for personal use and animals; soaps.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

28/06/2021

اسم طالب التسجيل:

جونسون اند جونسون
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ون جونسون اند جونسون
بالزا,نيوبرونزويك نيوجيرسي,امريكا
الفكرية ص.ب- 910580

بيانات للملكية
11191بناية رقم  ،0حي الصالحين ،
شارع محمد هليل عمان
178683

الصنف

28/06/2021

Date of

JOHNSON&JOHNSON
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

ONE JOHNSON&JOHNSON
PLAZA NEW BRUNSWICK
NEW JERSEY,U.S.A.
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178683
3
3

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

MAKE - UP BE GONE
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مناديل لتنظيف الوجه

Goods/Services

Facial cleansing wipes
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تاريخ ايداع الطلب :

07/07/2021

اسم طالب التسجيل:

خلدون حسين باير الشوحه

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية
اريد  ،شارع الهاشمي  ،مقابل صيدلية
الرازي
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
11184عمان
178536

07/07/2021

Date of

Khaldoun Hussein Bayer Al
Shouha
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

eaaN tpac lppA:

Irbid, Al Hashmi Street,
Opposite to Al Razi Pharmacy

- 841153

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مواد التجميل وتحديدا كريمات الوجه والبشره واليدين  ،لوشن (
غسوالت تجميلية)  ،البودرة  ،مستحضرات تظليل العيون
المسكارة  ،احمر الشفاه  ،مزيالت التعرق  ،ملمعات االظافر ،
مزيالت طالء االظافر  ،مزيالت مواد المكياج ،مستحضرات
الوقاية من الشمس  ،العطور  ،الشامبو ،بلسم الشعر  ،صبغات
الشعر  ،رشوش الشعر  ،جل تثبيت الشعر

The Right Choice Ip
841153- 11184
3

3

Class

178536

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Cosmetics , namely skin , face and hair creams ,
lotions, powder, mascara, lipsticks, deodorants,
nail polishers, nail removers , make up removers,
sunblock, perfumes , shampoo, conditioners , hair
dyes , hair sprays , hair gel
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Date of

11/07/2021
Xiaomi Inc.

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

No.006, Floor 6, Building 6,
،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نو
Yard 33, Middle Xierqi Road,
، هايديان دستريكت،ميديل شيركي رود
Haidian District, Beijing, China
 الصين،بكين
Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
002222  ب. ص، شارع مكة،221 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن22200 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178592
3
3
178592

Goods/Services

Cleansing milk for toilet purposes; Hand soap;
Tissues impregnated with skin cleansers; Laundry
preparations; Baby wipes impregnated with
cleaning preparations; laundry fabric conditioner;
soap; shaving soap; shampoos; Cleaning
preparations; Cleaning preparations for
automobiles; Dishwashing detergents; dishwasher
detergents; Shining preparations [polish]; Car,
bicycle wax polish; Grinding preparations;
perfumery; aromatics [essential oils]; Cosmetics;
perfumes; cosmetic preparations for skin care;
Breath freshening strips; Toothpaste;
mouthwashes, not for medical purposes; breath
freshening sprays; teeth whitening strips; breath
freshening preparations for personal hygiene;
Potpourris [fragrances]; incense; Deodorants for
human beings or for animals; non medicated
mouth washes for pets; shampoos for pets [non
medicated grooming preparations]; Air
fragrancing preparations; Fragrances for
automobiles.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 مناديل مشربة، صابون اليدين،حليب منظف ألغراض الزينة
 مناديل اطفال، مستحضرات للغسيل والكي،بمنظفات البشرة
، منعم نسيج الغسيل والكي،مشربة بمستحضرات التنظيف
، مستحضرات التنظيف، الشامبو، صابون الحالقة،صابون
، منظفات غسيل الصحون،مستحضرات تنظيف السيارات
 تلميع،] مستحضرات تلميع [ملمعات،منظفات غسالة الصحون
 عطور، العطور، مستحضرات جلخ،شمع للسيارات والدراجات
 مستحضرات، عطور، مستحضرات تجميل،][زيوت عطرية
 رذاذات، أشرطة إلنعاش رائحة الفم،التجميل للعناية بالبشرة
 شرائط، غسول فم غير طبي، معجون اسنان،إلنعاش رائحة الفم
 مستحضرات منعشة لرائحة الفم للنظافة،تبييض األسنان
 مزيجات من أوراق الورد المجففة المعطرة [روائح،الشخصية
، مزيالت روائح كريهة لإلنسان أو الحيوان، بخور،]طيبة
 شامبو للحيوانات،غسوالت الفم غير طبية للحيوانات األليفة
 مستحضرات تعطير،]األليفة [مستحضرات عناية غير طبية
. عطور للسيارات،الهواء
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Date of

11/07/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Xiaomi Inc.
: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

No.006, floor 6, building 6,
،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نمبر
yard 33, middle Xierqi Road,
، هايديان ديستريكت،ميدل كسيركي رود
Haidian District, Beijing, China
 الصين،بكين
Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
002222  ب. ص، شارع مكة،221 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن22200 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178613
3
3
178613

Goods/Services

Cleansing milk for toilet purposes; Hand soap;
Tissues impregnated with skin cleansers; Laundry
preparations; Baby wipes impregnated with
cleaning preparations; laundry fabric conditioner;
soap; shaving soap; shampoos; Cleaning
preparations; Cleaning preparations for
automobiles; Dishwashing detergents; dishwasher
detergents; Shining preparations [polish]; Car,
bicycle wax polish; Grinding preparations;
perfumery; aromatics [essential oils]; Cosmetics;
perfumes; cosmetic preparations for skin care;
Breath freshening strips; Toothpaste;
mouthwashes, not for medical purposes; breath
freshening sprays; teeth whitening strips; breath
freshening preparations for personal hygiene;
Potpourris [fragrances]; incense; Deodorants for
human beings or for animals; non medicated
mouth washes for pets; shampoos for pets [non
medicated grooming preparations]; Air
fragrancing preparations; Fragrances for
automobiles.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 مناديل مشربة، صابون اليدين،حليب منظف ألغراض الزينة
 مناديل اطفال، مستحضرات للغسيل والكي،بمنظفات البشرة
، منعم نسيج الغسيل والكي،مشربة بمستحضرات التنظيف
، مستحضرات التنظيف، الشامبو، صابون الحالقة،صابون
، منظفات غسيل الصحون،مستحضرات تنظيف السيارات
 تلميع،] مستحضرات تلميع [ملمعات،منظفات غسالة الصحون
 عطور، العطور، مستحضرات جلخ،شمع للسيارات والدراجات
 مستحضرات، عطور، مستحضرات تجميل،][زيوت عطرية
 رذاذات، أشرطة إلنعاش رائحة الفم،التجميل للعناية بالبشرة
 شرائط، غسول فم غير طبي، معجون اسنان،إلنعاش رائحة الفم
 مستحضرات منعشة لرائحة الفم للنظافة،تبييض األسنان
 مزيجات من أوراق الورد المجففة المعطرة [روائح،الشخصية
، مزيالت روائح كريهة لإلنسان أو الحيوان، بخور،]طيبة
 شامبو للحيوانات،غسوالت الفم غير طبية للحيوانات األليفة
 مستحضرات تعطير،]األليفة [مستحضرات عناية غير طبية
. عطور للسيارات،الهواء
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: تاريخ ايداع الطلب

Laboratoires La Prairie SA
: Switzerland
Foreign Company

 ايه.البوراتواريز ال بريري اس
سويسرا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

Industriestrasse 8. CH-8604
Volketswil Switzerland

0221  اسراتش0 اند ستريشتراسيه
فونكتسويل سوير

26/07/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

26/07/2021

Date of

Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178512
3
3

Goods/Services

Non-medicated cosmetics and toiletry
preparations; skin cleansers; Perfumery, essential
oils; Make-up; Non-medicated soaps: Nonmedicated hair preparations and treatments;
Deodorants and anti-perspirants for personal use;
Sunscreen preparations.

- 910580ب.الفكرية ص

بيانات للملكية
،  حي الصالحين،0 بناية رقم11191
11191 شارع محمد هليل عمان
الصنف

178512

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضرات تجميل غير طبية ومستحضرات تواليت؛ منظفات
 زيوت عطرية؛ مكياج؛ صابون غير طبي؛،للبشرة؛ عطور
عالجات ومستحضرات غير طبية للشعر؛ مزيالت للروائح
الكريهة ومضادات العرض لالستخدام الشخصي؛ مستحضرات
.واقية من الشمس
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

26/07/2021

eaaN tpac lppA:

Laboratoires La Prairie S.A.
: Switzerland
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Industriestrasse8, 8604
Volketswil, Switzerland
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178515
3
3

Goods/Services

Non-medicated cosmetics and toiletry
preparations; skin cleansers; Perfumery, essential
oils; Make-up; Non-medicated soaps: Nonmedicated hair preparations and treatments;
Deodorants and anti-perspirants for personal use;
Sunscreen preparations.

26/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

 ايه.البوراتواريز ال بريري اس
سويسرا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

،فولكيتسويل0221 ،0 انداستريشتراسه
سويسرا
- 910580ب.الفكرية ص

بيانات للملكية
،  حي الصالحين،0 بناية رقم11191
شارع محمد هليل عمان
الصنف

178515

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضرات تجميل غير طبية ومستحضرات تواليت؛ منظفات
 زيوت عطرية؛ مكياج؛ صابون غير طبي؛،للبشرة؛ عطور
عالجات ومستحضرات غير طبية للشعر؛ مزيالت للروائح
الكريهة ومضادات العرض لالستخدام الشخصي؛ مستحضرات
.واقية من الشمس
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

10/10/2021

eaaN tpac lppA:

Bayan Ziyad Taleb Al Asad
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

3

Goods/Services

بيان زياد طالب االسعد
االردن
مؤسسة فردية

:اسم طالب التسجيل

الزرقاء الجديد/ الزرقاء11181 -3170

3170- 11181 zarqa/new zarqa
Class

: تاريخ ايداع الطلب

الزرقاء الجديد/ الزرقاء11181 -3170

3170- 11181 zarqa/new zarqa

178561

10/10/2021

3

الصنف

178561

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Moisturizing skin masks, perfumed body sprays,
hair conditioners, make-up removing creams,
Herbal extracts for cosmetic purposes, bath foams,
non-medical cosmetics, Non- medical hair lotion,
hair removal creams, skin whitening creams,
Beauty creams, cleansing creams, Hair creams,
cosmetic creams and lotions, hair removal and
exfoliation preparations, anti-hair growth
cosmetics.

، بالسم للشعر، بخاخات معطرة للجسم،أقنعة مرطبة للجلد
، خالصات أعشاب لغايات التجميل،كريمات إلزالة المكياج
) غسول (لوشن،مستحضرات تجميل غير طبية،رغوات حمام
، كريمات تبييض البشرة، كريمات إزالة الشعر،غير للشعر
،) كريمات تطهير(مستحضرات تجميلية،كريمات تجميلية
 مستحضرات إزالة، كريمات وأغسلة تجميلية،كريمات شعر
 مستحضرات تجميلية لمنع نمو الشعر،الشعر والتقشير

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

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتن ازل
) بمعزل عن العالمهMist ( باستعمال الكلمة
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تاريخ ايداع الطلب :

11/10/2021

اسم طالب التسجيل:

حنين طه محمد هديب
االردن
مؤسسة فردية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

11/10/2021

Date of

haneen taha mohammad hdeib
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

eaaN tpac lppA:

عمان-الجبيهة

amman-jubiha

المحامية دانه حسين مصطفي مصطفي
 11953 -420عمان/خلدا
178616

الصنف

420- 11953 amman/khalda
3

3

Class

178616

N lpc oapty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Goods/Services

زيوت الشعر

HAIR OIL

25

تاريخ ايداع الطلب :

31/10/2021

اسم طالب التسجيل:

داليا جمعه علي محمد
االردن
مؤسسة فردية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 11953 -110280عمان  -طبربور

178591

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات بحميل للعناية بالبشرة كريمات تبييض البشرة
صابون صابون مطهر مستحضرات الوقاية من الشمس شامبو
مراهم االغراض التجميل زيوت الغراض التجميل أقنعة
تحميلية مستحضرات ازالة المكياج غسوالت( لوشن) الغراض
التجميل طالء شفاة فازلين الغراض التجميل؛ رذاذ سبراي
للشعر غسوالت لوشن للشعر صابون التعرق األقدام مزيالت
الروائح الكريهة لالستخدام الشخصي  .صابون الزالة الروائح
الكريهة كريمات بجحميلية مستحضرات محميل اقنعة مجميلية
امالح استحمام ليست لغايات طبية مستحضرات تحميلية
لالستحمام؛ صابون مضاد للتعرق صابون اللوز مستحضرات
االسمرار للبشره التعرض للشمس (مستحضرات التجميل)
مستحضرات محعيد الشعر همع ازالة الشعر ماء معطر قطع من
الصابون مستحضرات مكياج مستحضرات بحميل الرموش
مواد سنفرة

dalya joma ali mohammad
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

eaaN tpac lppA:

 110280- 11953 ammantabrbour

 11953 -110280عمان  -طبربور
الصنف

31/10/2021

Date of

 110280- 11953 ammantabrbour
3

3

Class

178591

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Skin care cosmetics, skin whitening creams, soaps,
antiseptic soaps, sunscreens, shampoos, ointments
for cosmetic purposes, cosmetic oils, , cosmetic
masks, make-up removal products, lotions for
cosmetic purposes, lip paint, Vaseline For
cosmetic purposes, hair sprays, hair lotions,
sweaty feet soap, deodorants for personal use,
deodorizing soaps, beauty creams, cosmetics,
beauty masks, bath salts, Not for medical
purposes, cosmetics for bathing, antiperspirant
soap, almond soap, sun tanning lotions
(cosmetics),perming products, hair removal wax,
perfumed water, soap bars, make-up preparations,
eyelash cosmetics, sanding materials
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: تاريخ ايداع الطلب

falcon for the trade of
detergents & sundries
: Jordan
Limited Liability Company

شركة فالكون لتجارة المنظفات والنثريات

:اسم طالب التسجيل

355- 19110 amman - swelih

 صويلح-  عمان19110 -355

29/12/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

29/12/2021

Date of

االردن
م.م.ذ

 صويلح-  عمان19110 -355

355- 19110 amman - swelih
178554

Class

3

Goods/Services

Windscreen cleaning liquids; carpet shampoos;
floor wax; liquid soaps for hands and face; soaps
for household use; washing soda, for cleaning;
laundry detergents; detergents for automobiles;
detergents for household purposes; dishwasher
detergents; dry-cleaning preparations; washing and
bleaching preparations; degreasing preparations
for household purposes; bleaching preparations
and other substances for laundry use; floor
cleaning preparations; glass cleaning preparations;
cleaning preparations for fabrics; polish for
furniture and flooring.

3

الصنف

178554

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

سوائل لتنظيف زجاج السيارات؛ شامبو سجاد؛ شمع األرضيات؛
صابون سائل لليدين والوجه؛ صابون لالستخدام المنزلي؛ صودا
الغسيل للتنظيف؛ مزيالت أوساخ الغسيل؛ مزيالت أوساخ
السيارات؛ مزيالت أوساخ لالستخدام المنزلي؛ مزيالت أوساخ
تستخدم في جاليات الصحون؛ مستحضرات التنظيف الجاف؛
مستحضرات الغسل والتبييض؛ مستحضرات إزلة الشحوم
لألغراض المنزلية؛ مستحضرات تبييض ومواد أخرى
مستخدمة في الغسيل؛ مستحضرات تنظيف األرضيات؛
مستحضرات تنظيف الزجاج؛ مستحضرات تنظيف لألقنشة؛.
ملمع لالثاث واالرضيات
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تاريخ ايداع الطلب :

10/03/2022

اسم طالب التسجيل:

دي.واي.بيه .كوزميثيك
فرنسا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 022تشيمن ديه جورسيه 02222 ،جينيسيو
(فرنسا)

10/03/2022

Date of

D.Y.P. COSMETHIC
: France
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

265 Chemin des Gorces, 26750
)Genissieux, (France

Abu -Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية - 921100
Property TMP Agents 92110011192ص.ب  002222عمان 22200
11192 P.O.Box 921100
المملكة االردنية الهاشمية
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178492
3
3
178492

من اجل البضائع/الخدمات التالية

منتجات العطور ،مستحضرات التجميل ومستحضرات التجميل
بما في ذلك منتجات المكياج للوجه والعينين والجسم وكريمات
للوجه وكريمات للجسم ،حليب ومواد الهالمية وغسوالت
(لوشن) وكريمات إزالة المكياج ،أقالم المكياج ،مرطبات الوجه
لالستخدامات التجميلية ،منظفات فرش المكياج ،الصابون.

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Perfumery products; cosmetics, cosmetic
preparations including make-up products for the
face, eyes and body, creams for the face, creams
for the body; make-up removal milks, gels, lotions
and creams; make-up pencils; facial moisturizers
;for cosmetic use; cleaners for make-up brushes
soaps.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

05/06/2022

eaaN tpac lppA:

al anoud golden investment
company
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

cosmetic pigments

: تاريخ ايداع الطلب

شركة العنود الذهبية االستثمارية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
شارع عقبة بن نافع/ عمان عبدون

amman abdoun /Oqba bin
nafeh st.
FARES AYMAN FARES
SUKKARIEH 19043- 11196
abdali king hussein street 186
Class
178466
3

05/06/2022

11196 -19043 فارس ايمن فارس سكرية
عمان
3

الصنف

178466

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الصبغات التجميلية
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تاريخ ايداع الطلب :

22/06/2022

اسم طالب التسجيل:

يوسف محمد يوسف عصيده

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية

22/06/2022

Date of

Yousef Mohammad Yousef
Aseda
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

eaaN tpac lppA:

الزرقاء  -الوسط التجاري

zarqa - down town

المحامي عبد هللا نبيل سلمان العميان
11953عمان
178691

- 420

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مواد تجميل  ،زيوت الشعر ،كريمات للجسم  ،كريمات للبشرة ،
مرطبات البشرة

420- 11953 amman
3

3

Class

178691

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Cosmetics, hair oils, body creams, skin creams,
skin moisturizers

30

Date of

09/03/2021

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty

Aisin Seiki Kabushiki Kaisha
(also trading as Aisin Seiki
Co., Ltd.)
: Japan

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company
2-1 Asahi-machi, Kariya-shi,
Aichi-ken, Japan

09/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

آيسن سيكي كابوشيكي كايشا (وتتاجر ايضا
) ليمتد،.باسم آيسن سيكي كو

:اسم طالب التسجيل

يابان
شركة اجنبية

:جنسية الطالب

- ايشي،شي- كاريا،ماتشي- اساهي،2-1
 اليابان،كين

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
002222  ب. ص، شارع مكة،221 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن22200 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178573
4
4
178573

Goods/Services

Mineral oils and greases for industrial purposes
[not for fuel]; automotive engine oils; automotive
gear oils; additives, non-chemical for motor-fuel;
automotive lubricants; fuels; solid lubricants for
industrial purposes; leather preserving oil and
grease; non-mineral oils and greases for industrial
purposes [not for fuel]; wax [raw material];
candles; grease for shoes and boots; lamp wicks.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : JP
Claim No : 2021-22067
Claim Date : 2021-02-25
________________________________________
Special condition : Claiming navy, black, white
and yellow colors

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 زيوت،]زيوت وشحوم معدنية ألغراض صناعية [ليست للوقود
 مواد مضافة غير، زيوت تشحيم سيارات،محركات سيارات
 مواد تزليق، وقود، مواد تزليق سيارات،كيميائية لوقود المحرك
 زيوت، زيت وشحم حفظ الجلود،صلبة للغايات الصناعية
 شمع،]وشحوم غير معدنية ألغراض صناعية [ليست للوقود
 فتائل، شحم لألحذية واألحذية ذات الرقبة، شموع،][مادة خام
.المصابيح
_______________________________________ا
JP : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
00222-0202 : رقم االدعاء
02-20-0202 : تاريخ االدعاء
_______________________________________ا
، األسود،مع المطالبة باأللوان الكحلي: شتراطات خاصة
األبيض واألصفر
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

27/05/2021

eaaN tpac lppA:

Jcr Kozmetik Perakende
Mağazacilik Ticaret Anonim
Şirketi
: Turkey
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

27/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

جيه سي آر كوزميتيك بيراكيندي
ماغازاسيليك تيكاريت أنونيم سيركيتي

: اسم طالب التسجيل

تركيا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب

Asaf Cad. Akbulut Plaza No:1
-1 : كات2: أكبولوت بالزا نمبر.أساف كاد
Kat:4-5 Seyrantepe Kağıthane
 سييرانتيبي كاغيتهاني إسطنبول تركيا2
İstanbul TURKEY
The Right Choice IP
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
P.O.Box841153- 11184
 عمان االردن11184 -841153ب.ص
AMMAN
Class
الصنف
178468
4
4
178468

Goods/Services

Industrial oils and greases; cutting fluids; dust
absorbing, wetting and binding compositions;
Solid fuels; firewood; Liquid and gas fuels and
their non-chemical additives; Candles; wicks;
semi-finished wax; wax and paraffin for lighting
purposes.

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give is owner the exclusive rights to use
the sentence DEPUIS 1895 if appeared apart from
the mark.

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الزيوت والشحوم الصناعية؛ موائع قطع؛ تركيبات امتصاص
وترطيب وتثبيث الغبار؛ الوقود الصلب؛ حطب الوقود؛ الوقود
السائل والغازي ومضافاته الغير الكيميائية؛ الشموع؛ فتائل
.للشموع؛ الشمع شبه منته؛ الشمع والبارافين ألغراض اإلضاءة

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها المطلق في: لتنازل
 اذا ما وردت بمعزل عنDEPUIS 1895 استخدام عبار ة
العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

09/11/2021

eaaN tpac lppA:

Sahabt saef for import and
Export company
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

09/11/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة سحابة صيف لالستيراد والتصدير
م.م.ذ
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

 ش االذاعة والتلفزيون- عمان

amman - television & radio st
852650- 11185 amman
178460

Class

4

Goods/Services

coal Charcoal, Candles, Perfumed candles, fire
lighters, kindling, wood for use as fuel.

________________________________________
Disclaimer : the registraion of this mark does not
give its owners the absolute right to use the
word(one) and general drawing when they appear
independently or separately from the mark

- 852650

4

المحامي مامون خليل الصيفي
عمان11185

الصنف

178460

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 الشموع المعطرة مشعالت النارء.  الشموع. الفحم فحم وقود
. المواد الملتهبة الخشب لالستخدام كوقود

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق: لتنازل
 ) والرسم العامone ( باستعمال كلمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

16/11/2021

eaaN tpac lppA:

jordan lube oil manufacturing
company
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

16/11/2021

: تاريخ ايداع الطلب

الشركة االردنية لصناعة الزيوت المعدنية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

1118- 1079 amman - rinbow str

 ش الرينبو-  عمان1079 -1118

1118- 1079 amman - rinbow str

 ش الرينبو-  عمان1079 -1118

178463

Class

4

Goods/Services

Lubricating oils, industrial oil, motor oil, liquefied
petroleum gas, lubricating grease for vehicles,
lubricating oils and grease, grease for machines.

4

الصنف

178463

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 غاز البترول.  زيت المحرك. زيوت معدنية زيت صناعي
.  زيوت المعدنية وشحمات. المسال شحمة تزيت المركبات
. شحم لالالت
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تاريخ ايداع الطلب :

25/10/2020

اسم طالب التسجيل:

ادوية الحكمه
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

25/10/2020

Date of

Hikma Pharmaceuticals LLC
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

عمان البيادر وادي السير  -شارع سليم بن
الحارث

Amman

(باخوكتجي) ص.ب- 182400

نائل جالل
11118البادر وادي السير
178665

تريباديو
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضر عالجي يستخدم في عالج الصرع

الصنف

)Nael Jalal (BakhoKataji
P.O.Box182400- 11118 Amman
5

5

Class

178665

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Trepadio
Goods/Services

Pharmaceutical product that is indicated for the
treatment of Epilepsy
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

30/03/2021

اسم طالب التسجيل:

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ساندهوفر شتراسيه  20622 ،222مانهايم،
المانيا

30/03/2021

Date of

Roche Diagnostics GmbH
: Germany
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Sandhofer Strasse 116, 68305
Mannheim, Germany

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
178402
5
5
178402

من اجل البضائع/الخدمات التالية

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.
______________________________________
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء 220602000 :
تاريخ االدعاء 22-22-0202 :

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

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 : 018321282
Claim Date : 2020-10-15
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

05/04/2021

اسم طالب التسجيل:

بيوريسورس انترناشونال ،انك.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

امريكا
شركة اجنبية
 1000امبيرور بلفد ،سويت  ،122دورهام،
ان سي  ،2226الواليات المتحدة االميركية

05/04/2021

Date of

BioResource International,
Inc.
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

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

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
178411
5
5
178411

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

ENZAPRO
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المواد المضافة ألعالف الحيوانات ،تحديدا :اإلنزيمات
والبروبيوتيك الستخدامها في األعالف للمساعدة في الهضم
ولتحسين صحة القناة الهضمية وامتصاص العناصر الغذائية

Goods/Services

Animal feed additives, namely, enzymes and
probiotics for use in animal feeds to assist in
digestion, and improve gut health and nutrient
absorption
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

21/04/2021

eaaN tpac lppA:

LABORATOIRES
ARKOPHARMA
: France
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

21/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

البوراتوريز اركوفارما

:اسم طالب التسجيل

فرنسا
شركة اجنبية

1ere Avenue 2709 M, LID de
 ال آي دي دي، ام0220  ايري أفنيو2
CARROS LE BROC, 06510
-  كاروس22222 ،كاروس لي بروك
CARROS – FRANCE
فرنسا
Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
002222  ب. ص، شارع مكة،221 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن22200 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178602
5
5
178602

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

FORCAPIL
Goods/Services

Balms for medical purposes, Cachets for
pharmaceutical purposes, Capsules for medicines,
Dietary supplements with a cosmetic effect,
Dietetic beverages adapted for medical purposes,
Dietetic foods adapted for medical purposes,
Dietetic substances adapted for medical use,
Lotions for pharmaceutical purposes, Medicinal
hair growth preparations, Mineral food
supplements, Nutritional supplements, Vitamin
preparations.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مرهم (بلسم) للغايات الطبية وكبسوالت (أغلفة) للغايات
الصيدالنية وكبسوالت لألدوية ومكمالت غذائية للحمية ذات
تأثير تجميلي ومشروبات غذائية للحمية معدة للغايات الطبية
وأغذية للحمية معدة للغايات الطبية ومواد غذائية للحمية معدة
لالستخدام الطبي وغسول (لوشن) للغايات الصيدالنية
ومستحضرات طبية لنمو الشعر ومكمالت غذائية معدنية
.ومكمالت غذائية ومستحضرات فيتامين
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Date of

02/05/2021

eaaN tpac lppA:

Gulf Pharmaceutical
Industries Julphar PJSC
: United Arab Emirates
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

P.O. Box 997, Airport Road,
Digdaga, Ras Al Khaimah,
United Arab Emirates
THE RIGHT CHOICE IP
P.O.Box841153- 11184
AMMAN- OM OMARH
STREET
Class
178537
5

02/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار
ع.م.ش
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، الدقداقة، شارع المطار،002 :ب.ص
 اإلمارات العربية المتحدة،رأس الخيمة
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
 شارع ام-  عمان11184 -841153ب.ص
عمارة
5

Goods/Services

Adhesive bands for medical purposes; Adhesive plaster; Adhesive tapes
for medical purposes; Antibiotics; Antiseptics; Bacterial preparations for
medical and veterinary use; Balms for medical purposes; Bandages for
dressings; Biological preparations for medical purposes; Blood plasma;
By-products of the processing of cereals for dietetic or medical
purposes; Capsules for medicines; Capsules for pharmaceutical
purposes; Caustics for pharmaceutical purposes; Chemical preparations
for medical purposes to treat iron deficiency anemia in people with
kidney disease; Chemical preparations for pharmaceutical purposes to
treat iron deficiency anemia in people with kidney disease; Chemical
reagents for medical or veterinary purposes; Diagnostic preparations for
medical purposes; Dietetic beverages adapted for medical purposes;
Dietetic foods adapted for medical purposes; Digestives for
pharmaceutical purposes; Disinfectants for hygiene purposes; Douching
preparations for medical purposes; Dressings, medical; Drugs for
medical purposes; Elixirs [pharmaceutical preparations] to treat iron
deficiency anemia in people with kidney disease; Enzyme dietary
supplements; Enzyme preparations for medical purposes; First-aid
boxes, filled; Food for babies; Fumigation preparations for medical
Purposes; Fungicides; Germicides; Glucose for medical purposes;
Glycerine for medical purposes; Haematogen; Haemoglobin;
Haemorrhoid preparations; Hair growth preparations (Medicinal-);
Herbal teas for medical purposes; Herbicides; Hormones for medical
purposes; Implants (Surgical-) [living tissues]; Insecticides; Iodine for
pharmaceutical purposes; Jelly (Petroleum-) for medical purposes;
Laxatives; Lotions for pharmaceutical purposes; Medicinal drinks;
Medicinal herbs; Medicinal infusions; Medicinal oils; Medicines for
human purposes; Micro-organisms (Cultures of-) for medical and
veterinary use; Mineral food supplements; Mouthwashes for medical
purposes; Nervines; Nutritional supplements; Ointments for
pharmaceutical purposes; Oxygen for medical purposes; Parasiticides;
Pesticides; Pharmaceutical preparations; Protein dietary supplements;
Radioactive substances for medical purposes; Sedatives; Serums; Stem
cells for medical purposes; Steroids; Suppositories; Syrups for
pharmaceutical purposes; Tonics [medicines]; Tranquillizers; Vitamin
preparations; Yeast for pharmaceutical purposes.

الصنف

178537

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

أربطة الصقة لغايات طبية؛ لصقات؛ شرائط الصقة لألغراض الطبية؛
مضادات حيوية؛ المطهرات؛ المستحضرات البكتيرية لالستخدام الطبي
والبيطري؛ بلسم لألغراض الطبية؛ ضمادات للضمادات المستحضرات
البيولوجية لألغراض الطبية؛ بالزما الدم؛ المنتجات الثانوية لمعالجة الحبوب
لألغ راض الغذائية أو الطبية؛ كبسوالت األدوية؛ كبسوالت لألغراض
الصيدالنية؛ المواد الكاوية لألغراض الصيدالنية؛ المستحضرات الكيميائية
لألغراض الطبية لعالج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد لدى المصابين
بأمراض الكلى ؛ المستحضرات الكيميائية لألغراض الصيدالنية لعالج فقر الدم
الناجم عن نقص الحديد لدى المصابين بأمراض الكلى ؛ الكواشف الكيميائية
لألغراض الطبية أو البيطرية؛ مستحضرات التشخيص لألغراض الطبية؛
مشروبات الحمية المعدلة لألغراض الطبية؛ أغذية الحمية المالئمة لألغراض
الطبية؛ المواد الهضمية لألغراض الصيدالنية؛ المطهرات ألغراض النظافة؛
مستحضرات الغسل لألغراض الطبية؛ ضمادات طبية أدوية لألغراض الطبية؛
اإلكسير [المستحضرات الصيدالنية] لعالج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد
لدى المصابين بأمراض الكلى ؛ المكمالت الغذائية اإلنزيمية؛ مستحضرات
اإلنزيم لألغراض الطبية؛ صناديق اإلسعافات األولية مملوءة؛ طعام لألطفال
مستحضرات التبخير لألغراض الطبية؛ مبيدات الفطريات؛ مبيدات الجراثيم؛
الجلوكوز لألغراض الطبية؛ الجلسرين لألغراض الطبية؛ الدم؛ الهيموغلوبين؛
)؛ شاي األعشاب-مستحضرات الباسور؛ مستحضرات نمو الشعر (الطبية
لألغراض الطبية؛ مبيدات األعشاب؛ الهرمونات لألغراض الطبية؛ يزرع
(جراحي) [األنسجة الحية]؛ مبيدات حشرية؛ اليود لألغراض الصيدالنية؛ هالم
(بترولي) لألغراض الطبية؛ المسهالت؛ مرطبات جسم لألغراض الصيدالنية ؛
مشروبات طبية اعشاب طبية؛ الحقن الطبية زيوت طبية أدوية لألغراض
البشرية ؛ تربية الكائنات الدقيقة لالستخدام الطبي والبيطري؛ المكمالت الغذائية
المعدنية؛ غسوالت الفم لألغراض الطبية؛ األعصاب؛ المكمالت الغذائية؛
المراهم لألغراض الصيدالنية؛ األكسجين لألغراض الطبية؛ مبيدات الطفيليات؛
مبيدات حشرية؛ مستحضرات صيدالنية؛ مكمالت غذائية بروتينية؛ المواد
المشعة لألغراض الطبية؛ المهدئات؛ األمصال؛ الخاليا الجذعية لألغراض
الطبية؛ منشطات؛ تحاميل؛ شراب لألغراض الصيدالنية؛ المقويات [األدوية]؛
.المهدئات؛ مستحضرات فيتامين الخميرة لألغراض الصيدالنية
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Date of

02/05/2021

eaaN tpac lppA:

Gulf Pharmaceutical
Industries Julphar PJSC
: United Arab Emirates
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

02/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار
ع.م.ش
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

P.O. Box 997, Airport Road,
، الدقداقة، شارع المطار،002 :ب.ص
Digdaga, Ras Al Khaimah,
 اإلمارات العربية المتحدة،رأس الخيمة
United Arab Emirates
THE RIGHT CHOICE IP
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
P.O.Box841153- 11184
 شارع ام-  عمان11184 -841153ب.ص
AMMAN- OM OMARH
 رمز- 012226  صندوق بريد- عمارة
STREET , PO_BOX: 841153 22201 بريدي
POSTCODE: 11184 Class
الصنف
178541
5
5
178541

Goods/Services

Chemical preparations for medical purposes used
as pain reliever for mild to moderate pain as well
as teething pain, cold, flu, sore throat and for
reducing fever; Chemical preparations for
pharmaceutical purposes used as pain reliever for
mild to moderate pain as well as teething pain,
cold, flu, sore throat and for reducing fever; Elixirs
[pharmaceutical preparations] used as pain reliever
for mild to moderate pain as well as teething pain,
cold, flu, sore throat and for reducing fever;
Lotions for pharmaceutical purposes used as pain
reliever for mild to moderate pain as well as
teething pain, cold, flu, sore throat and for
reducing fever; Vaccines used as pain reliever for
mild to moderate pain as well as teething pain,
cold, flu, sore throat and for reducing fever.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 تستخدم كمسكن،المستحضرات الكيميائية لألغراض الطبية
لأللم الخفيف إلى المتوسط وكذلك آالم التسنين والبرد واألنفلونزا
والتهاب الحلق ولتخفيف الحمى؛ المستحضرات الكيميائية
 تستخدم كمسكن لأللم الخفيف إلى،لألغراض الصيدالنية
المتوسط وكذلك آالم التسنين والبرد واألنفلونزا والتهاب الحلق
 تستخدم،]ولتخفيف الحمى؛ اإلكسير [المستحضرات الصيدالنية
كمسكن لأللم الخفيف إلى المتوسط وكذلك آالم التسنين والبرد
واألنفلونزا والتهاب الحلق ولتخفيف الحمى؛ المستحضرات
 تستخدم كمسكن لأللم الخفيف إلى،لألغراض الصيدالنية
المتوسط وكذلك آالم التسنين والبرد واألنفلونزا والتهاب الحلق
 تستخدم كمسكن لأللم الخفيف إلى،ولتخفيف الحمى؛ اللقاحات
المتوسط وكذلك آالم التسنين والبرد واألنفلونزا والتهاب الحلق
.ولتخفيف الحمى
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Date of

02/05/2021

eaaN tpac lppA:

Gulf Pharmaceutical
Industries Julphar PJSC
: United Arab Emirates
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

02/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار
ع.م.ش
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

P.O. Box 997, Airport Road,
، الدقداقة، شارع المطار،002 :ب.ص
Digdaga, Ras Al Khaimah,
 اإلمارات العربية المتحدة،رأس الخيمة
United Arab Emirates
The Right Choice IP
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
P.O.Box841153- 11184 Amman,
 ضاحية،  عمان11184 -841153ب.ص
Dahiat AL Rashid, Om Omarah ، 20  عمارة رقم،  شارع ام عمارة، الرشيد
Street , Building No.59 Ground
الطابق االرضي
floor 59
Class
الصنف
178540
5
5
178540

Goods/Services
Chemical preparations for medical purposes used to treat infections such as
urinary tract infections which include inflammation of the kidney
(pyelonephritis), and infection of the wall of the urinary bladder (cystitis), skin
and skin structure infections such as serious bacterial skin infection (cellulitis),
lower respiratory tract infections which include inflammation of the airways
(bronchitis) or infection in the lungs (pneumonia), treating acute bacterial
inflammation within the nasal passage (acute bacterial sinusitis), acute middle ear
infection, gum swelling, and infection from animal bites, killing the growth of
bacteria that cause infection; Chemical preparations for pharmaceutical purposes
used to treat infections such as urinary tract infections which include
inflammation of the kidney (pyelonephritis), and infection of the wall of the
urinary bladder (cystitis), skin and skin structure infections such as serious
bacterial skin infection (cellulitis), lower respiratory tract infections which
include inflammation of the airways (bronchitis) or infection in the lungs
(pneumonia), treating acute bacterial inflammation within the nasal passage
(acute bacterial sinusitis), acute middle ear infection, gum swelling, and infection
from animal bites, killing the growth of bacteria that cause infection; Elixirs
[pharmaceutical preparations] used to treat infections such as urinary tract
infections which include inflammation of the kidney (pyelonephritis), and
infection of the wall of the urinary bladder (cystitis), skin and skin structure
infections such as serious bacterial skin infection (cellulitis), lower respiratory
tract infections which include inflammation of the airways (bronchitis) or
infection in the lungs (pneumonia), treating acute bacterial inflammation within
the nasal passage (acute bacterial sinusitis), acute middle ear infection, gum
swelling, and infection from animal bites, killing the growth of bacteria that cause
infection; Lotions for pharmaceutical purposes used to treat infections such as
urinary tract infections which include inflammation of the kidney
(pyelonephritis), and infection of the wall of the urinary bladder (cystitis), skin
and skin structure infections such as serious bacterial skin infection (cellulitis),
lower respiratory tract infections which include inflammation of the airways
(bronchitis) or infection in the lungs (pneumonia), treating acute bacterial
inflammation within the nasal passage (acute bacterial sinusitis), acute middle ear
infection, gum swelling, and infection from animal bites, killing the growth of
bacteria that cause infection; Vaccines used to treat infections such as urinary
tract infections which include inflammation of the kidney (pyelonephritis), and
infection of the wall of the urinary bladder (cystitis), skin and skin structure
infections such as serious bacterial skin infection (cellulitis), lower respiratory
tract infections which include inflammation of the airways (bronchitis) or
infection in the lungs (pneumonia), treating acute bacterial inflammation within
the nasal passage (acute bacterial sinusitis), acute middle ear infection, gum
swelling, and infection from animal bites, killing the growth of bacteria that cause
infection.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تستخدم لعالج االلتهابات مثل التهابات،المستحضرات الكيميائية لألغراض الطبية
 وعدوى جدار المثانة،)المسالك البولية التي تشمل التهاب الكلى (التهاب الحويضة والكلية
 والتهابات بنية الجلد مثل عدوى الجلد الجرثومية الخطيرة،)البولية (التهاب المثانة
 التهابات الجهاز التنفسي السفلي التي تشمل التهاب الشعب،)(ال تهاب النسيج الخلوي
 وعالج،)الهوائية (التهاب الشعب الهوائية) أو عدوى في الرئتين (االلتهاب الرئوي
،)االلتهاب الجرثومي الحاد داخل الممر األنفي (التهاب الجيوب األنفية الجرثومي الحاد
 قتل نمو، اللدغات، والعدوى من الحيوان، وتورم اللثة،والتهاب األذن الوسطى ا لحاد
 تستخدم لعالج،البكتيريا المسببة للعدوى؛ المستحضرات الكيميائية لألغراض الصيدالنية
االلتهابات مثل التهابات المسالك البولية التي تشمل التهاب الكلى (التهاب الحويضة
 والتهابات بنية الجلد مثل عدوى،) وعدوى جدار المثانة البولية (التهاب المثانة،)والكلية
 التهابات الجهاز التنفسي السفلي التي،)الجلد الجرثومية الخطيرة (التهاب النسيج الخلوي
تشمل التهاب الشعب الهوائية (التهاب الشعب الهوائية) أو عدوى في الرئتين (االلتهاب
 وعالج االلتهاب الجرثومي الحاد داخل الممر األنفي (التهاب الجيوب األنفية،)الرئوي
، والعدوى من الحيوان، وتورم اللثة، والتهاب األذن الوسطى الحاد،)الجرثومي الحاد
،] قتل نمو البكتيريا المسببة للعدوى؛ اإلكسير [المستحضرات الصيدالنية،اللدغات
تستخدم لعالج االلتهابات مثل التهابات المسالك البولية التي تشمل التهاب الكلى (التهاب
 والتهابات بنية الجلد،) وعدوى جدار المثانة البولية (التهاب المثانة،)الحويضة والكلية
 التهابات الجهاز التنفسي،)مثل عدوى الجلد الجرثومية الخطيرة (التهاب النسيج الخلوي
السفلي التي تشمل التهاب الشعب الهوائية (التهاب الشعب الهوائية) أو عدوى في الرئتين
 وعالج االلتهاب الجرثومي الحاد داخل الممر األنفي (التهاب الجيوب،)(االلتهاب الرئوي
 والعدوى من، وتورم اللثة، والتهاب األذن الوسطى الحاد،)األنفية الجرثومي الحاد
 قتل نمو البكتيريا المسببة للعدوى؛ المستحضرات لألغراض، اللدغات،الحيوان
 تستخدم ل عالج االلتهابات مثل التهابات المسالك البولية التي تشمل التهاب،الصيدالنية
،) وعدوى جدار المثانة البولية (التهاب المثانة،)الكلى (التهاب الحويضة والكلية
،)والتهابات بنية الجلد مثل عدوى الجلد الجرثومية الخطيرة (التهاب النسيج الخلوي
التهابات الجهاز التنفسي السفلي التي تشم ل التهاب الشعب الهوائية (التهاب الشعب
 وعالج االلتهاب الجرثومي الحاد،)الهوائية) أو عدوى في الرئتين (االلتهاب الرئوي
 والتهاب األذن الوسطى،)داخل الممر األنفي (التهاب الجيوب األنفية الجرثومي الحاد
 قتل نمو البكتيريا المسببة للعدوى؛، اللدغات، والعدوى من الحيوان، وتورم اللثة،الحاد
 تستخدم لعالج االلتهابات مثل التهابات المسالك البولية التي تشمل التهاب الكلى،اللقاحات
 والتهابات بنية،) وعدوى جدار المثانة البولية (التهاب المثانة،)(التهاب الحويضة والكلية
 التهابات الجهاز،)الجلد مثل عدوى الجلد الجرثومية الخطيرة (التهاب النسيج الخلوي
التنفسي السفلي التي تشمل التهاب الشعب الهوائية (التهاب الشعب الهوائية) أو عدوى في
 وعالج االلتهاب الجرثومي الحاد داخل الممر األنفي (التهاب،)الرئتين (االلتهاب الرئوي
 والعدوى، وتورم اللثة، والتهاب األذن الوسطى الحاد،)الجيوب األنفية الجرثومي الحاد
. قتل نمو البكتيريا المسببة للعدوى، اللدغات،من الحيوان
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FIT SPO GLOBAL LTD
: Bulgaria
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Goods/Services

food for babies; Dietary supplements for human
beings and animals; Albumin dietary supplements;
Casein dietary supplements; Dietary food
supplements in the nature of ready-to-eat protein
bars; Dietary supplements with a cosmetic effect;
Dietetic beverages adapted for medical purposes;
Dietetic substances adapted for medical use;
Digestives for pharmaceutical purposes; Enzyme
dietary supplements; Immunostimulants; Liquid
protein supplements; Medicinal drinks; Mineral
food supplements; Nutritional supplements; Pollen
dietary supplements; Propolis dietary supplements;
Protein dietary supplements; Protein bars for food
[food supplements]; Protein for use as a nutritional
supplement; Protein for food [food supplements];
Protein powder dietary supplements; Protein
supplement shakes; Protein supplements for
humans; Royal jelly dietary supplements; Starch
for dietetic or pharmaceutical purposes; Vitamin
preparations in the nature of food supplements;
Vitamin preparations; Wheat germ dietary
supplements; Protein bars for food [food
supplements]; Protein dietary supplements.

: تاريخ ايداع الطلب

فيت سبو غلوبال ليمتد
بلغاريا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

1222  فاسيل أبريلوف بوليفارد؛،222
بلوفديف؛ بلغاريا

176, Vasil Aprilov Blvd.; 4000
Plovdiv; BULGARIA
The Right Choice IP
P.O.Box841153- 11184
AMMAN
Class
178423
5

27/05/2021

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

الصنف

178423

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

أغذية لألطفال؛ المكمالت الغذائية لإلنسان والحيوان؛ مكمالت
األلبومين الغذائية؛ مكمالت الكازين الغذائية؛ المكمالت الغذائية
في شكل ألواح البروتين الجاهزة لألكل؛ المكمالت الغذائية ذات
التأثير التجميلي؛ مشروبات الحمية ال ُمعَدة لألغراض الطبية؛
أطعمة حمية غذائية مهيأة لألغراض الطبية؛ مواد مساعدة على
الهضم لألغراض الصيدالنية؛ المكمالت الغذائية اإلنزيمية؛
منبهات المناعة؛ مكمالت البروتين السائل؛ أشربة دوائية؛
المكمالت الغذائية المعدنية؛ المكمالت الغذائية؛ المكمالت
الغذائية من حبوب اللقاح؛ مكمالت غذائية من صمغ النحل؛
مكمالت غذائية بروتينية؛ ألواح البروتين كغذاء [مكمالت
غذائية]؛ بروتين الستخدامه كمكمل غذائي؛ البروتين كغداء
[مكمالت غذائية]؛ مكمالت غذائية من مسحوق البروتين؛ مكمل
مخفوق البروتين؛ مكمالت البروتين للبشر؛ المكمالت الغذائية
من الهالم الملكي؛ النشا ألغراض غذائية أو صيدالنية؛
مستحضرات الفيتامينات في شكل مكمالت الغذائية؛
مستحضرات فيتامينية؛ مكمالت غذائية من جرثومة القمح؛
ألواح البروتين المستخدمة في الغذاء [مكمالت غذائية] ؛
.مكمالت غذائية بروتينية
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تاريخ ايداع الطلب :

06/06/2021

اسم طالب التسجيل:

جيربيت
فرنسا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،22رو ديس فانيسيس 06102 ،فيليبنتي،
فرنسا
ابو غزالة للملكية الفكرية
11192عمان
178504

GUERBET
: France
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

15, rue des Vanesses, 93420
VILLEPINTE, FRANCE

- 921100

الصنف

06/06/2021

Date of

921100- 11192 Amman
5

5

Class

178504

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

ALTIVITY
من اجل البضائع/الخدمات التالية

منتجات التباين المستخدمة في مجال التصوير بالرنين
المغناطيسي(ام ار اي )
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء 021222022 :
تاريخ االدعاء 22-20-0202 :

Goods/Services

Contrast products used in the field of magnetic
)resnonce imaging (MIR
________________________________________
Priority claim: Claim Country : FR
Claim No : 204710915
Claim Date : 2020-12-10
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تاريخ ايداع الطلب :

16/06/2021

اسم طالب التسجيل:

دايو بيبر كوربوريشن
يابان
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

16/06/2021

eaaN tpac lppA:

Daio Paper Corporation
: Japan

Foreign Company

2 60, Mishima kamiya cho,
 ،22 0ميشيما كاميا تشو ،شيكوكو تشو
Shikoku chuo shi, Ehime ken,
شي ،ايهيمي كين ،اليابان
Japan
Abu -Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
Property TMP Agents
11192ص.ب  002222عمان 22200
P.O.Box921100- 11192 P.O.Box
المملكة االردنية الهاشمية
921100 Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178567
5
5
178567

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Date of

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

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

;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.

_______________________________________
اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان النيلي واالبيض
واالحمر

________________________________________
Special condition : claiming navy,white and red
colors
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Date of
eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Maccura biotechology co .ltd
: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

21/06/2021

Foreign Company

Class

5

Goods/Services

diagnostic preparations for medical purposeschemical preparations for the diagnosis of
pregnancy- reagent paper for medical purposeschemical reagents for medical or veterinary
purposes- chemico-pharmaceutical preparationscultures of microorganisms for medical or
veterinary use- enzymes for medical purposespharmaceutical preparations- pharmaceutical
preparations- veterinary preparations ee

: تاريخ ايداع الطلب

شركة ماكورا بايوتكنولوجي ال تي دي
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 المنطقة الحرة22 شارع بيشون رقم
شينجدو سيشوان

16 bauchuan rd hi tech
industiral dev zone chengdu
sichuan
1148- 11118 Amman
178422

21/06/2021

- 1148 القسوس

5

الصنف

المحامي مجدي غالب
عمان11118
178422

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 كواشف كيمانية لغايات-مستحضرات كيمائية لتشخيص الحمل
طبية او بيطرية مستنبتات كائنات عضوية دقيقة ما عدا
المستخدمة لغايات طبية وبيطرية انزيمات لغايات طبية
.مستحضرات صيدالنية م ستحضرات حيوية لغايات طبية
 مستحضرات تشخيص ما عدا المستخدمة. مستحضرات بيطرية
لغايات طبية او بيطرية

45

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

22/06/2021

اسم طالب التسجيل:

هوفيفارما إي أوه أوه دي
بلغاريا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

2ث فلور 6 ،إيه "نيكوالي هايتوف"
ستريت 2226 ،.صوفيا بلغاريا
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
11184عمان
178686

Huvepharma EOOD
: Bulgaria
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

"5th floor, 3A "Nikolay Haitov
Str., 1113 Sofia, Bulgaria

- 841153

الصنف

22/06/2021

Date of

The Right Choice Ip 84115311184 Amman
5

5

Class

178686

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

HEPARNITOL
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المضافات الطبية لألغذية الحيوانية؛ المكمالت الغذائية
للحيوانات؛ مكمالت األعالف لالستخدام البيطري.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء 22010212 :
تاريخ االدعاء 20-20-0202 :

Goods/Services

Medicated additives for animal foods; Dietary
supplements for animals; Feed supplements for
veterinary use.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 01842746
Claim Date : 2021-02-19
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تاريخ ايداع الطلب :

22/06/2021

اسم طالب التسجيل:

هوفيفارما إي أوه أوه دي
بلغاريا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

2ث فلور 6 ،إيه "نيكوالي هايتوف"
ستريت 2226 ،.صوفيا بلغاريا
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
11184عمان
178663

Huvepharma EOOD
: Bulgaria
Foreign Company

ppAeaaN tpac l :

"5th floor, 3A "Nikolay Haitov
Str., 1113 Sofia, Bulgaria

- 841153

الصنف

22/06/2021

Date of

The Right Choice Ip 84115311184 Amman
5

5

Class

178663

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

HEVEMYCIN
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المضادات الحيوية لألغراض البيطرية؛ األدوية لألغراض
البيطرية.

Goods/Services

;Antibiotics for veterinary purposes
pharmaceuticals for veterinary purposes.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

22/06/2021

اسم طالب التسجيل:

هوفيفارما إي أوه أوه دي
بلغاريا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

2ث فلور 6 ،إيه "نيكوالي هايتوف"
ستريت 2226 ،.صوفيا بلغاريا
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
11184عمان
178661

Huvepharma EOOD
: Bulgaria
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

"5th floor, 3A "Nikolay Haitov
Str., 1113 Sofia, Bulgaria

- 841153

الصنف

22/06/2021

Date of

The Right Choice Ip 84115311184 Amman
5

5

Class

178661

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

HYPERSOL
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات بيطرية؛ المضادات الحيوية لالستخدام البيطري.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء 220122002 :
تاريخ االدعاء 22-20-0202 :

Goods/Services

Veterinary preparations; Antibiotics for veterinary
use.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018400927
Claim Date : 2021-02-17
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تاريخ ايداع الطلب :

22/06/2021

اسم طالب التسجيل:

جيربيت
فرنسا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،22رو ديس فانيسيس 06102 ،فيليبنتي،
فرنسا

178505

من اجل البضائع/الخدمات التالية

منتجات التباين المستخدمة في مجال التصوير بالرنين
المغناطيسي (.)MRI
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء 021202122 :
تاريخ االدعاء 21-22-0202 :
_______________________________________ا
شتراطات خاصة  :مع المطالبة بااللوان البنفسجي والبرتقالي
والنيلي

GUERBET
: France
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

15, rue des Vanesses, 93420
VILLEPINTE, FRANCE

أبو غزالة للملكية الفكرية  -مبنى مجموعة
طالل أبوغزالة بناية رقم  ،٤٠١شارع مكة،
ص .ب  ٠٠٤٤٠٠عمان  ،٤٤٤٠٠االردن
الصنف

22/06/2021

Date of

5

Abu Ghazaleh Intellectual
Property - TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,
P.O.Box 921100 Amman
11192, Jordan
Class
178505
5

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Contrast products used in the field of magnetic
resonance imaging (MRI).
________________________________________
Priority claim: Claim Country : FR
Claim No : 214721470
Claim Date : 2021-01-14
________________________________________
Special condition : claiming purple,orange and
navy
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

25/07/2021

eaaN tpac lppA:

SUN PHARMA GLOBAL
(FZF((
: United Arab Emirates

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

- 841153

5

Goods/Services

Pharmaceutical Preparations for the treatment and
prevention of Inflammatory Diseases,
Pharmaceutical preparations for use in
dermatology; pharmaceutical preparations for the
treatment of auto- immune system ,immune
system related diseases and disorders,
immunologically mediated inflammatory disorders
; pharmaceutical preparations for treating skin
disorders and diseases; Pharmaceutical
preparations for the treatment of cancer;
Pharmaceutical preparation for treatment of
Psoriasis; pharmaceutical preparations for the
treatment of gastrointestinal disorders and
diseases; Pharmaceutical preparation Psoriatic
Arthritis, Pharmaceutical preparation for treatment
of Ankylosing Spondylitis.

)ح.م.صن فارما جلوبال (م

:اسم طالب التسجيل

 الشارقة200621 ب. ص، 16- مكتب واي
االمارات العربية المتحدة-

841153- 11184
Class

: تاريخ ايداع الطلب

االمارات العربية المتحدة

SAIS Suite Y - 43 P.O Box
122304 Sharjah - U.A.E

178688

25/07/2021

5

الخيار الصحيح للملكية الفكرية
عمان11184

الصنف

178688

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالي ة/من اجل البضائع

المستحضرات الصيدالنية للعالج والوقاية من األمراض
االلتهابية» المستحضرات الصيدالنية لالستخدام في األمراض
الجلدية؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج الجهاز المناعي الذاتي
 واألمراض واالضطرابات المتعلقة بجهاز المناعة؛٠
واألمراض التهابية ناتجة عن اضطراب المناعة؛ المستحضرات
الصيدالنية لعالج االضطرابات ى واألمراض الجلدية؛
المستحضرات الصيدالنية لعالج السرطان؛ التحضير الصيدالني
لعالج الصدفية؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج اضطرابات
وأمراض الجهاز الهضمي؛ المستحضرات الصيدالنية اللتهاب
المفصل في الصدفية؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج التهاب
.الفقار القسطي
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

23/08/2021

eaaN tpac lppA:

Lotus Bakeries International
und Schweiz AG
: Switzerland
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Nordstrasse 3 6300 Zug
Switzerland

23/08/2021

: تاريخ ايداع الطلب

لوتوس بيكريز إنترناشونال أند شويز أيه
جي
سويسرا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 سويسرا, زوغ2622 6 نورد شتراسه

Baianat Intellectual Property
11191 -910580 بيانات للملكية الفكرية
910580- 11191 Building No. 8 ,
 شارع محمد،  حي الصالحين،0 بناية رقم
Salheen Destruct Amman هليل عمان
Jordan
Class
الصنف
178651
5
5
178651

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

KIDDYLICIOUS
Goods/Services

Dietary supplements and dietetic preparations;
food and snacks for babies; food and snacks for
infants; prepared and ready meals for babies and
infants; nutritional supplements.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مكمالت ومستحضرات للحمية الغذائية؛ أطعمة ووجبات خفيفة
لألطفال؛ أطعمة ووجبات خفيفة للرضع؛ وجبات جاهزة
.وسريعة التحضير لألطفال والرضع؛ مكمالت مغذية

51

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

31/08/2021

اسم طالب التسجيل:

مسكولوسكيليتال ترانسبالنت فاونديشن

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

امريكا
شركة اجنبية

31/08/2021

Date of

Musculoskeletal Transplant
Foundation
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Edison Corporate Center 125
إديسون كوربوريت سنتر 202 ،ماي
May Street, Suite 300 Edison,
ستريت ،سويت  ،622إديسون ،نيوجيرسي،
NEW JERSEY UNITED
الواليات المتحدة األمريكية20062
STATES 08837
Baianat Intellectual Property
بيانات للملكية الفكرية ص.ب- 910580
P.O.Box910580- 11191 Building
11191بناية رقم  ،0حي الصالحين ،
No. 8 , Salheen Destruct
شارع محمد هليل عمان
Amman - Jordan
Class
الصنف
178655
5
5
178655

من اجل البضائع/الخدمات التالية

أنسجة طعوم مثلية لإلنسان

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Human allograft tissue
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

01/09/2021

eaaN tpac lppA:

ozymes enzymes development
solutiin
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

01/09/2021

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة اوزايم للحلول البيئية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
شارع القدس/المقابلين

al makabli

شارع القدس/ المقابلين11190 -92203

92203- 11190 al makabli
178709

Class

5

Goods/Services

antiseptics , disinfectant soap , enzyme
preparations for __ medical purposes ,
preparations for the treatment of burns chemicopharmaceutical preparations , detergents for
medical purposes, disinfectants for hygiene
purposes , antibacterial soap , medicated
shampoos, medicated _ shampoos for pets ,
petroleum jelly for medical purposes, veterinary
purposes , enzymes for medical purposes ,
chemical preparations for pharmaceutical purposes
of treating wounds and burns

5

الصنف

178709

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضرات إنزيمية لغايات طبية ؛،  صابون مطهر،معقمات
المستحضرات الكيميائية،مستحضرات لعالج الحروق
مطهرات ألغراض، لالستخدامات طبية. منظفات، .الصيدالنية
 الشامبو،  الشامبو الطبي،  صابون مضاد للجراثيم، صحية
،  لالستخدامات الطبية. الجل البترولي٠ الطبي للحيوانات األليفة
٠  إنزيمات لغايات بيطرية،مستحضرات إنزيمية لغايات بيطرية
مستحضرات كيميائية الستخدامات، إنزيمات لغايات طبية
صيدالنية لغايت عالج الجروح والحروق
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: تاريخ ايداع الطلب

Nuqul brathers company
limited
: Jordan
Limited Liability Company

م.م.شركة نقل اخوان ذ

:اسم طالب التسجيل

amman , jordan 154-11118

22220-221  االردن،عمان

23/09/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

23/09/2021

Date of

TRI MARK CONSULTING
P.O.Box7780- 11118 AMMAN,
JORDAN
Class
178498
5

Goods/Services

Paper and Tissues and Cotton used in
pharmaceutical and sanitary preparations;sanitary
towels and pads , Absorbent cotton , Aseptic
cotton , Babies' napkin-pants ( diaper-pants ) ,
Bandages for dressings , Bandages ( Hygienic ) ,
Diaper-pants ( Babies' ) , Diapers ( babies' napkins
) , Knickers ( Sanitary ) , Lotions ( Tissues
impregnated with pharmaceutical ) , Napkins (
Babies' ) ( diapers ) , Panties ( Sanitary ) , Pants (
Sanitary ) , Panty liners ( sanitary ) , Sanitary
Knickers , Sanitary napkins , Sanitary pads ,
Sanitary panties , Sanitary tampons , Sanitary
towels .

االردن
م.م.ذ

)العالمة الثالثية لالستشارات (تراي مارك
 االردن، عمان11118 -7780ب.ص
5

الصنف

178498

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الورق و الشاش والقطن المستعمل في المجال الصيدلي
،  قطن معقم،  قطن ماص، والصحي والبشاكير والفوط الصحية
،  ضمادات، ) سراويل حفاضات لألطفال ( سراويل حفاضات
 حفاضات ( فوط،  سراويل حفاضات لألطفال، ضمادات صحية
(  مناديل ورقية مشربة بغسوالت،  سراويل صحية، ) أطفال
 سراويل صحية، )  فوط أطفال ( حفاضات، لوشن ) صيدالنية
 سراويل، )  بطانات سراويل ( صحية،  سراويل صحية،
،  سراويل صحية،  كمادات صحية،  فوط صحية، صحية
.  ضمادات صحية، سدادات قطنية صحية
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: تاريخ ايداع الطلب

Aqar drug store company
: Jordan
Limited Liability Company

شركة مستودع ادوية عقار
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

amman - shafa badran

 شارع شفا بدران- عمان

12/10/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

12/10/2021

Date of

 شارع شفا-  عمان11937 -541641
بدران

541641- 11937 amman - shafa
badran
178564

Class

5

Goods/Services

dietary supplemen to flexiable joints

________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give owners the right to use word (omega 3)if used
separately from the mark

5

الصنف

178564

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مكمل غذائي لليونة المفاصل

______________________________________
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: _التنازل
) بمعزل عن العالمهomega 3( باستعمال الكلمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

12/10/2021

eaaN tpac lppA:

Aqar drug store company
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

12/10/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة مستودع ادوية عقار
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

541641- 11937 amman - shafa
badran

 شارع شفا-  عمان11937 -541641
بدران

541641- 11937 amman - shafa
badran

 شارع شفا-  عمان11937 -541641
بدران

178562

Class

5

Goods/Services

dietary supplement to elevate collagen levels in
skin

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

5

الصنف

178562

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مكمل غذائي لرفع مستوى الكوالجين في البشرة

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

Date of

12/10/2021

eaaN tpac lppA:

Aqar drug store company
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

12/10/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة مستودع ادوية عقار
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

541641- 11937 amman - shafa
badran

 شارع شفا-  عمان11937 -541641
بدران

541641- 11937 amman - shafa
badran

 شارع شفا-  عمان11937 -541641
بدران

178563

Class

5

Goods/Services

dietary supplement to elevate iron levels in blood

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

5

الصنف

178563

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مكمل غذائي لرفع مستويات الحديد في الدم

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

تاريخ ايداع الطلب :

14/10/2021

اسم طالب التسجيل:

يونيليفر أي بي هولدينغز بي في
هولندا
شركة اجنبية

Unilever IP Holdings B.V.
: Netherlands
Foreign Company

وينا  6226 ,122ايه ال روتردام,
النذرالندز

Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, The Netherlands

مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية
 11181 -3308عمان

PHILADELPHIA
INDUSTRIAL PROPERTY
OFFICE
3308- 11181
Class
178461
5

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

178461

الصنف

5

14/10/2021

Date of
lppA eaaN tpac:
lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

EKATERRA
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مواد الحمية الغذائية لالستخدام الطبي؛ مستحضرات عشبية
لالغراض الطبية؛ المكمالت العشبية المعالجة ومستخلصات
العشبية المعالجة؛ شاي عشبي لالستخدام الطبي؛ المشروبات
العشبية المعالجة؛ الفيتامينات؛ المعادن لالستهالك البشري؛
المكمالت الغذائية؛ المكمالت الغذائية لالستهالك البشري.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء 2112226 :
تاريخ االدعاء 22-21-0202 :

Goods/Services

Dietetic substances for medical use; herbal
preparations for medical purposes; medicated
;herbal supplements and medicated herbal extracts
herbal tea for medicinal use; medicated herbal
beverages; vitamins; minerals for human
consumption; food supplements; nutritional
supplements for human consumption.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 1440653
Claim Date : 2021-04-15
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

16/11/2021

eaaN tpac lppA:

MYR GmbH
: Germany
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

18055- 11195 amman 6th
circle emmar tower
Class

5

Goods/Services

Antiviral pharmaceutical preparations; antiinfective pharmaceutical preparations; anti-fibrotic
pharmaceutical preparations; syringes prefilled
with pharmaceutical preparations; pharmaceutical
preparations for treatment and prevention of HIV /
AIDS; pharmaceutical preparations for the
treatment of hepatic diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of
hematological diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of
oncological diseases and disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of inflammatory
diseases and disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of respiratory and
pulmonary diseases and disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of kidney and
nephropathic diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for treatment of
myelofibrosis, myeloma, leukemia, and
lymphoma.

: تاريخ ايداع الطلب

ام واي آر جي ام بي إتش
المانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

،22610 ، باد هومبورغ،00 هيسينرينغ
ألمانيا

Hessenring 89, Bad Homburg,
61348, Germany

178435

16/11/2021

5

شركة التميمي للمحاماة واالستشارات
القانونية المحامي المناب عالء البطاينة
 عمان11195 -18055
الصنف
178435

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 مستحضرات،مستحضرات صيدالنية مضادة للفيروسات
 مستحضرات صيدالنية مكافحة،صيدالنية مضادة للعدوى
 مستحضرات، ُحقن معبأة مسبقا ً بمستحضرات صيدالنية،للتليف
،اإليدز/صيدالنية للعالج والوقاية من نقص المناعة البشرية
،مستحضرات صيدالنية لعالج أمراض واضطرابات الكبد
،مستحضرات صيدالنية لعالج أمراض واضطرابات الدم
 مستحضرات صيدالنية لعالج،أمراض واضطرابات األورام
 مستحضرات صيدالنية،األمراض واالضطرابات االلتهابية
،لعالج أمراض واضطرابات الجهاز التنفسي والرئوي
مستحضرات صيدالنية لعالج أمراض واضطرابات الكلى
 مستحضرات صيدالنية،واألمراض واالضطرابات العصبية
ي واألورام النِ ْق ِويّة (المايلوما) وسرطان الدم
ٌ لعالج التَلَي
ّ ُّف النِ ْق ِو
.(لوكيميا) واألورام اللمفاوية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

29/11/2021

اسم طالب التسجيل:

هيساميتسو فارماسوتيكال كو ،.انك.

Hisamitsu Pharmaceutical
Co., Inc.

يابان
شركة اجنبية

: Japan
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
408, Tashirodaikan-machi,

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 ،120تاشيرودايكان  -ماتشي توسو-شي،
ساغا  2222- 012اليابان
شركة العالمة الثالثية لالستشارات ( تراي
مارك) ص.ب 11118 -7780عمان،
االردن
الصنف
5
178496

من اجل البضائع/الخدمات التالية

29/11/2021

Date of
eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Tosu- Shi, Saga 841-0017,
Japan
TRI MARK CONSULTING
P.O.Box7780- 11118 Amman,
Jordan
Class
178496
5

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

مستحضرات صيدالنية وطبية وبيطرية؛ مستحضرات صحيه
لغايات طبية؛ مواد واغذية حمية معدة لالستعمال الطبي او
البيطري واغذية للرضع واالطفال؛ مكمالت للحمية الغذائية
لإلنسان والحيوان؛ لصقات ومواد الضماد؛ مواد ومستحضرات
طب األسنان وحشو االسنان وشمع طب االسنان؛ المواد
المطهرة؛ المواد والمستحضرات الخاصة بالقضاء على
الجراثيم؛ مبيدات الحشرات والحيوانات الضارة؛ مبيدات
الفطريات؛ مبيدات األعشاب الضارة؛ اللصقات الطبية؛
الضمادات الطبية؛ الكمادات الطبية؛ الكمادات العالجية؛ المواد
الهالمية  :طبية؛ الكريمات لغايات طبية؛ المحاليل (لوشن)
لغايات طبية؛ البخاخات والرذاذات لغايات طبية؛ الزيوت
الطبية؛ المراهم الطبية؛ مراهم لغايات صيدالنية؛ األدوية
المسكنة المضادة لاللتهابات التى توضع عبر الجلد؛ بخاخات
مبردة لغايات طبية,

Pharmaceuticals, medical and veterinary
preparations; sanitary preparations for medical
purposes; dietetic food and substances adapted for
medical or veterinary use, food for babies; dietary
;supplements for human beings and animals
plasters, materials for dressings; material for
;stopping teeth, dental wax; disinfectants
preparations for destroying vermin; fungicides,
;herbicides; medicated patches; medicated plasters
;medicated cataplasms; medicated poultices
medicated gels; medicated creams; medicated
;lotions; medicated sprays; medicated oils
;medicated liniments; medicated ointments
transdermal anti-inflammatory analgesic
pharmaceuticals; cooling sprays for medical
purposes

_______________________________________ا
شتراطات خاصة  :العالمة محددة بااللوان االخضر واالزرق

________________________________________
Special condition : the trade mark specifield in
colors green &blue
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Date of

20/12/2021

eaaN tpac lppA:

Kerry Group plc
: Ireland
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Goods/Services

Pharmaceutical preparations for the treatment of dietary
conditions: chemical preparations for pharmaceutical
purposes; pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of dietary conditions; delivery agents in the form
of coatings for tablets that facilitate the delivery of vitamin
and/or mineral supplements, pharmaceutical preparations,
food supplements or herbal products, cellulose ethers for
pharmaceutical, medical or dietetic purposes; casein dietary
supplements; dietary supplements and dietetic preparations;
enzyme dietary supplements; nutritional supplements;
nutritional supplements consisting of fungal extracts,
probiotic supplements; protein supplements; food
supplements; feed supplements for veterinary use; medicated
food supplements; medicated supplements for animal
feedstuffs; nutrition agents for processing living cells (for
medical or veterinary use); nutrition agents for living cells
(for medical or veterinary use); recombinant proteins for
nutrition of living cells (for medical or veterinary use);
media for cell culture for use in medical research
laboratories; cultures of cell media (for medical or veterinary
use); nutraceuticals for therapeutic purposes; nutraceuticals
for use as a dietary supplement; carbohydrate-based
nutritional drink mix for use as a meal replacement; coating
and encapsulating materials for pharmaceuticals (other than
paints or oils)..

: تاريخ ايداع الطلب

كيري جروب بي ال سي
ايرلندا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

،سي او كيري، ترالي،برينسيز ستريت
أيرلندا

Prince's Street, Tralee, Co
Kerry, Ireland
UNITED TRADEMARK &
PATENT SERVICES
P.O.Box925852- 11190 Suite 7,
2nd floor, Chicago Bldg.,
Abdali, Amman
Class
178680
5

20/12/2021

الخدمات المتحدة للعالمات التجارية
11190 -925852ب.وبراءات االختراع ص
الطابق-مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان
2 مكتي رقم-الثاني
5

الصنف

178680

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضرات صيدالنية لمعالجة الحاالت الغذائية ؛ مستحضرات كيميائية
لألعراض الصيدالنية ؛ مستحضرات ومواد صيدالنية تستخدم في معالجة
الحاالت الغذائية ؛ عوامل توصيل على شكل أغلفة لألقراص التي تسهل
 أو المكمالت المعدنية والمستحضرات الصيدالنية/ توصيل الفيتامينات و
والمكمالت الغذائية أو منتجات األعشاب ؛ إثيرات السليلوز لألغراض
الصيدالنية أو الطبية أو الغذائية ؛ مكمالت الكازين الغذائية؛ المكمالت
الغذائية والمستحضرات الغذائية ؛ مكمالت غذائية إنزيمية ؛ مكمالت غذائية؛
مكمالت غذائية تتكون من مستخلصات فطرية ؛ مكمالت البريبايوتك؛
مكمالت البروتين ؛ المكمالت الغذائية؛ مكمالت األعالف لالستخدام
البيطري؛ مكمالت غذائية عالجية؛ المكمالت العالجية لألعالف الحيوانية؛
عوامل تغذية لمعالجة الخاليا الحية (لالستخدام الطبي أو البيطري) ؛ عوامل
التغذية للخاليا الحية (لالستخدام الطبي أو البيطري) ؛ البروتينات المؤتلفة
لتغذية الخاليا الحية (لالستخدام الطبي أو البيطري) ؛ رسائط لزراعة الخاليا
الستخدامها في مختبرات البحوث الطبية ؛ مزارع الوسائط الخلوية
(لالستخدام الطبي أو البيطري) ؛ مغذيات ألغراض عالجية ؛ مغذيات
تستخدم كمكمل غذائي ؛ مريح مشروبات غذائية القائمة على الكربوهيدرات
الستخدامها كبديل للوجبات ؛ مواد طالء وتغليف للمستحضرات الصيدالنية
,.)(بخالف الدهانات والزيوت
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تاريخ ايداع الطلب :

21/12/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة ادوية الحكمة ذ.م.م
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجاري ة

اعالن الجريدة الرسمية

عمان ،بيادر وادي السير ،المنطقة
الصناعية ,االردن

178667

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضر صيدالني يستخدم في حالة الطوارىء لزيادة ضغط
الدم عند الحاالت الطارئة عند هبوط الضغط للو صول
للمستويات الطبيعية

Hikma Pharmaceuticals LLC
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

Amman, Industrial area, Jordan

المحامي عبد هللا غازي منور الزبن
 11118 -182400عمان
الصنف

21/12/2021

Date of

182400- 11118 amman
5

5

Class

178667

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Pharmaceutical product used as an emergency
measure in the resotoration of blood pressure in
cases of acute hypotension
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: تاريخ ايداع الطلب

Hikma Pharmaceuticals LLC
: Jordan
Limited Liability Company

م.م.شركة ادوية الحكمة ذ
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

city/street Wadi Elseer-saleem
Bin AL Hareth

سليم بن الحارث- المنطقة الصناعية

182400- 11118 amman

المحامي عبد هللا غازي منور الزبن
 عمان11118 -182400

21/12/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

21/12/2021

Date of

178668

Class

5

Goods/Services

Pharmaceutical product indicated as antibiotic for
the treatment of infections of susceptible strains of
microorganisms in complicated skin and skin
structure infections and complicated intraabdominal infections

5

الصنف

178668

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضر صيدالني يستعمل كمضاد حيوي يستخدم لعالج
االلتهابات البكتيرية الناتجة عن االصابة بالبكتيريا المتحسسة له
في التهابات الجلد المعقدة و االلتهابات داخل تجويف البطن
المعقدة
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تاريخ ايداع الطلب :

21/12/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة ادوية الحكمة ذ.م.م
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

21/12/2021

Date of

Hikma Pharmaceuticals LLC
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

عمان ،بيادر وادي السير ،المنطقة الصناعية
االردن

Amman, Wadi Alsear,
Industrial Area, Jordan

المحامي عبد هللا غازي منور الزبن
 11118 -182400عمان

182400- 11118 amman

178666

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضر صيدالني يستخدم كمضاد حيوي يستخدم لمعالجة
عدوى الرئنتين أو الصدر المسالك البوليه ,الجلد واألنسجة اللينه
والبطن,

5

5

Class

178666

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Pharmaceutical product indicated as an antibiotic
used to treat infections of the lung or chest, urinary
tract, skin or soft tissue and the abdomen.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

21/12/2021

اسم طالب التسجيل:

الشركة العربية لصناعة االدوية المساهمة
الخاصة
االردن
مساهمة خاصة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

السلط  ،البحيرة  ،شارع الملك عبد هللا
الثاني

178670

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضر صيدالني يستخدم لعالج العدوى الفطرية التي تسببها
الخاليا الفطرية او خاليا الخميرة التي تسمى الفطريات المبيضة

The Arab Pharmaceuticals
Manufacturing PSC
: Jordan
Private Shareholding Company

eaaN tpac lppA:

Sult ,Buhaira , King Abdullah
II Street

المحامي عبد هللا غازي منور الزبن
 11118 -182400عمان
الصنف

21/12/2021

Date of

182400- 11118 amman
5

5

Class

178670

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Pharmaceutical product used to treat fungal
infections caused by fungal or yeast cells called
Candida
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

21/12/2021

اسم طالب التسجيل:

الشركة العربية لصناعة االدوية المساهمة
الخاصة
االردن
مساهمة خاصة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

السلط  -البحيرة 91991-24

178669

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضر طبي يستخدم كمدر للبول ولعالج الوذمة الناتجة عن
أمراض القلب والكبد والكلى

The Arab Pharmaceuticals
Manufacturing PSC
: Jordan
Private Shareholding Company

eaaN tpac lppA:

Al buhaira .Salt 42-19110

المحامي عبد هللا غازي منور الزبن
 11118 -182400عمان
الصنف

21/12/2021

Date of

182400- 11118 amman
5

5

Class

178669

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Pharmaceutical product used as a loop diuretic for
the treatment of Odema due to cardiac, hepatic and
renal diseases
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تاريخ ايداع الطلب :

23/03/2021

اسم طالب التسجيل:

الغاده لالستشارات الرياضيه

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
ذ.م.م

23/03/2021

Date of

Al Ghada for Fitness
Consultation
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

Abd Almajeed shoman circle
دوار عبدالمجيد شومان ،عبدون ،ص.ب.
Abdoun, P.O.Box 830271
 22206 ،062022عمان ،األردن
11183 Amman, Jordan
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
178404
6
6
178404

من اجل البضائع/الخدمات التالية

علب الصفيح  ،العلب المعدنية  ،علب المشروبات المعدنية

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Tin cans, Metal cans, Metal beverage cans
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تاريخ ايداع الطلب :

18/11/2021

اسم طالب التسجيل:

الفريد لاللمنيوم
االردن
مؤسسة فردية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان-ضاحية الياسمين -شارع القدس

18/11/2021

Date of

Al-Fareed Aluminum
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

eaaN tpac lppA:

Amman-Dahiyat Al YasmeenAl Quds St

630763- 11163 AMMANاياد قاسم خليل عنزاوي 11163 -630763
Dahiyat Al Yasmeen -Al Quds
عمان /ضاحية الياسمين /شارع القدس
St
Class
الصنف
178429
6
6
178429

من اجل البضائع/الخدمات التالية

سبائك االلمنيوم رقائق االلمنيوم جوانب من األلمنيوم أسالك من
األلمنيوم أغطية نوافذ من االلمنيوم إطارات النوافذ من االلمنيوم

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Aluminum Alloys Aluminum Foils Aluminum
siding aluminum Wires Window casements of
Aluminum Window sashes of Aluminum
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

09/03/2021

اسم طالب التسجيل:

آيسن سيكي كابوشيكي كايشا (وتتاجر ايضا
باسم آيسن سيكي كو ،.ليمتد)

جنسية الطالب:

يابان
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 ،2-1اساهي-ماتشي ،كاريا-شي ،ايشي-
كين ،اليابان

09/03/2021

eaaN tpac lppA:

Aisin Seiki Kabushiki Kaisha
(also trading as Aisin Seiki
)Co., Ltd.
: Japan

Foreign Company
2-1 Asahi-machi, Kariya-shi,
Aichi-ken, Japan

Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،221شارع مكة ،ص .ب 002222
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  22200االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178579
7
7
178579

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مضخات مياه لمحركات السيارات ،مضخات مياه للمواتير
والمحركات ،مضخات زيوت لمحركات السيارات ،مضخات
الزيوت لمحركات المركبات األرضية ،مرشحات لمحركات
السيارات ،مرشحات للمواتير والمحركات ،مكابس لمحركات
السيارات ،توصيالت المراوح لمحركات السيارات ،مراوح
لمحركات السيارات ،رؤوس اسطوانية لمحركات السيارات،
أغطية رؤوس اسطوانية لمحركات السيارات ،مشعبات
السحب لمحركات السيارات ،علب مرافق للمواتير
والمحركات ،مكابس [أجزاء من آالت أو محركات] ،مكابس
ألسطوانات محركات السيارات ،محركات الغاز [ليست
للمركبات األرضية] ،توربينات الغاز [ليست للمركبات
األرضية] ،سخانات مياه التغذية ذات خاصية التوليد المشترك
[للمحركات األساسية والمحركات غير الكهربية] ،سخانات
مياه التغذية [للمحركات األساسية والمحركات غير
الكهربية] ،محركات أساسية غير كهربية [ليست للمركبات
األرضية] ،أغطية القابض بخالف التي للمركبات األرضية،
أقراص القابض بخالف التي للمركبات األرضية ،قوابض
بخالف التي للمركبات األرضية ،قوابض لآلالت ،أجهزة
توليد الطاقة لنظم التوليد المشترك ،لوحات التحكم في إمداد
الطاقة ولوحات تنظيم الطاقة لالستخدام في أجهزة توليد
الطاقة لنظم التوليد المشترك ،أجهزة التحكم في إمداد الطاقة
وأجهزة تنظيم الطاقة لمولدات الطاقة ،مولدات طاقة مشغلة
بمحركات غازية ،بادئات للمواتير والمحركات ،مواتير التيار
المستمر  ACومواتير التيار المتردد ( DCباستثناء للمركبات
األرضية) وأجزاء لهم ،مولدات [ ACمبدالت] ،مولدات
 ،DCمضخات ،مضخات بالتفريغ ،ماكينات خياطة ،أجزاء

Date of

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Water pumps for automobile engines; water pumps
for motors and engines; oil pumps for automobile
engines; oil pumps for land vehicle engines; filters
for automobile engines; filters for motors and
engines; pistons for automobile engines; fan
couplings for automobile engines; fans for
automobile engines; cylinder heads for automobile
engines; cylinder head covers for automobile
;engines; intake manifolds for automobile engines
crankcases for motors and engines; pistons [parts of
machines or engines]; pistons for cylinders of
automobile engines; gas engines [not for land
vehicles]; gas turbines [not for land vehicles]; feed
water heaters with cogeneration function [for nonelectric prime movers and engines]; feed water
;]heaters [for non-electric prime movers and engines
;]non-electric prime movers [not for land vehicles
clutch covers other than land vehicles; clutch discs
other than land vehicles; clutches, other than for land
vehicles; clutches for machines; power generating
devices for cogeneration systems; power supply
control panels and power regulating panels for use in
;power generating devices for cogeneration systems
power supply control devices and power regulating
devices for power generators; gas engine driven
;power generators; starters for motors and engines
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AC motors and DC motors (excluding those for land
vehicles) and parts therefor; AC generators
[alternators]; DC generators; pumps; vacuum pumps;
sewing machines; parts and fittings for sewing
machines; machines and apparatus for the textile
industry; laser welding machines; plastic processing
machines and apparatus; stone working machines
and apparatus; glass-working machines and
apparatus; ceramic processing machines and
apparatus; rubber processing machines; laser beam
machines for manufacturing semi-conductors;
electrically operated shutter automatic opening and
shutting devices; pumps [parts of machines, engines
or motors]; fuel pumps for land vehicle engines;
chemical processing machines and apparatus; fuel
dispensing machines for service stations; vehicle
washing installations; waste compacting machines
and apparatus for industrial purposes; waste crushing
machines for industrial purposes; shafts, axles or
spindles other than land vehicles (parts of machines);
shaft bearings other than land vehicles; shaft
couplings and connectors other than land vehicles;
bearings other than land vehicles; power
transmissions and gearing other than land vehicles;
idling pulleys other than land vehicles; reduction
gears other than land vehicles; power transmission
belts other than land vehicles; toothed wheels and
gears other than land vehicles; speed change gears
other than land vehicles; fluid couplings other than
land vehicles; hydraulic torque converter other than
land vehicles; transmissions for machines.
_Priority claim: Claim Country : JP
Claim No : 2021-22067
Claim Date : 2021-02-25
________________________________________
Special condition : Claiming navy, black, white and
yellow colors

، آالت وأجهزة لصناعة النسيج،وتجهيزات لماكينات الخياطة
 آالت، آالت وأجهزة معالجة البالستيك،آالت اللحام بالليزر
 آالت، آالت وأجهزة أعمال زجاجية،وأجهزة أعمال حجرية
 آالت بأشعة، آالت معالجة المطاط،وأجهزة معالجة الخزف
 أجهزة الفتح واإلغالق اآللي،الليزر لتصنيع أشباه موصالت
 مضخات [أجزاء آلالت أو محركات،للمغالق تدار بالكهرباء
 آالت، مضخات وقود لمحركات مركبات أرضية،]أو مواتير
 آالت توزيع الوقود لمحطات خدمة،وأجهزة معالجة كيميائية
 آالت وأجهزة ضغط، تركيبات غسيل المركبات،الوقود
 آالت سحق النفايات ألغراض،النفايات ألغراض صناعية
 أعمدة أو محاور أو أعمدة دوران بخالف المركبات،صناعية
 محامل أعمدة بخالف المركبات،)األرضية (أجزاء من آالت
 توصيالت ووصالت أعمدة بخالف المركبات،األرضية
 تروس، محامل بخالف المركبات األرضية،األرضية
 بكرات،وأجهزة نقل الحركة بخالف المركبات األرضية
 تروس خفض السرعة،سائبة بخالف المركبات األرضية
 أحزمة نقل الحركة بخالف،بخالف المركبات األرضية
 عجالت وتروس مسننة بخالف،المركبات األرضية
 تروس تغيير السرعة بخالف المركبات،المركبات األرضية
، توصيالت المائع بخالف المركبات األرضية،األرضية
 أجهزة،محول عزم هيدروليكي بخالف المركبات األرضية
.نقل السرعة لآلالت

_____________________________________
JP : بلد االدعاء:__االدعاء بحق االولوية
00222-0202 : رقم االدعاء
02-20-0202 : تاريخ االدعاء
_____________________________________
، األسود،مع المطالبة باأللوان الكحلي: __اشتراطات خاصة
األبيض واألصفر
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

09/03/2021

اسم طالب التسجيل:

آيسن سيكي كابوشيكي كايشا (وتتاجر ايضا
باسم آيسن سيكي كو ،.ليمتد)

جنسية الطالب:

يابان
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 ،2-1اساهي-ماتشي ،كاريا-شي ،ايشي-
كين ،اليابان

09/03/2021

eaaN tpac lppA:

Aisin Seiki Kabushiki Kaisha
(also trading as Aisin Seiki
)Co., Ltd.
: Japan

Foreign Company
2-1 Asahi-machi, Kariya-shi,
Aichi-ken, Japan

Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،221شارع مكة ،ص .ب 002222
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  22200االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178574
7
7
178574

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مضخات مياه لمحركات السيارات ،مضخات مياه للمواتير والمحركات،
مضخات زيوت لمحركات السيارات ،مضخات الزيوت لمحركات المركبات
األرضية ،مرشحات لمحركات السيارات ،مرشحات للمواتير والمحركات،
مكابس لمحركات السيارات ،توصيالت المراوح لمحركات السيارات،
مراوح لمحركات السيارات ،رؤوس اسطوانية لمحركات السيارات ،أغطية
رؤوس اسطوانية لمحركات السيارات ،مشعبات السحب لمحركات السيارات،
علب مرافق للمواتير والمحركات ،مكابس [أجزاء من آالت أو محركات]،
مكابس ألسطوانات محركات السيارات ،محركات الغاز [ليست للمركبات
األرضية] ،توربينات الغاز [ليست للمركبات األرضية] ،سخانات مياه التغذية
ذات خاصية التوليد المشترك [للمحركات األساسية والمحركات غير
الكهربية] ،سخانات مياه التغذية [للمحركات األساسية والمحركات غير
الكهربية] ،محركات أساسية غير كهربية [ليست للمركبات األرضية] ،أغطية
القابض بخالف التي للمركبات األرضية ،أقراص القابض بخالف التي
للمركبات األرضية ،قوابض بخالف التي للمركبات األرضية ،قوابض
لآلالت ،أجهزة توليد الطاقة لنظم التوليد المشترك ،لوحات التحكم في إمداد
الطاقة ولوحات تنظيم الطاقة لالستخدام في أجهزة توليد الطاقة لنظم التوليد
المشترك ،أجهزة التحكم في إمداد الطاقة وأجهزة تنظيم الطاقة لمولدات
الطاقة ،مولدات طاقة مشغلة بمحركات غازية ،بادئات للمواتير والمحركات،
مواتير التيار المستمر  ACومواتير التيار المتردد ( DCباستثناء للمركبات
األرضية) وأجزاء لهم ،مولدات [ ACمبدالت] ،مولدات  ،DCمضخات،
مضخات بالتفريغ ،ماكينات خياطة ،أجزاء وتجهيزات لماكينات الخياطة،
آالت وأجهزة لصناعة النسيج ،آالت اللحام بالليزر ،آالت وأجهزة معالجة
البالستيك ،آالت وأجهزة أعمال حجرية ،آالت وأجهزة أعمال زجاجية ،آالت
وأجهزة معالجة الخزف ،آالت معالجة المطاط ،آالت بأشعة الليزر لتصنيع
أشباه موصالت ،أجهزة الفتح واإلغالق اآللي للمغالق تدار بالكهرباء،
م ضخات [أجزاء آلالت أو محركات أو مواتير] ،مضخات وقود لمحركات
مركبات أرضية ،آالت وأجهزة معالجة كيميائية ،آالت توزيع الوقود لمحطات
خدمة الوقود ،تركيبات غسيل المركبات ،آالت وأجهزة ضغط النفايات
ألغراض صناعية ،آالت سحق النفايات ألغراض صناعية ،أعمدة أو محاور

Date of

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Water pumps for automobile engines; water pumps for
motors and engines; oil pumps for automobile engines; oil
pumps for land vehicle engines; filters for automobile
engines; filters for motors and engines; pistons for
;automobile engines; fan couplings for automobile engines
fans for automobile engines; cylinder heads for automobile
engines; cylinder head covers for automobile engines; intake
manifolds for automobile engines; crankcases for motors and
engines; pistons [parts of machines or engines]; pistons for
cylinders of automobile engines; gas engines [not for land
vehicles]; gas turbines [not for land vehicles]; feed water
heaters with cogeneration function [for non-electric prime
movers and engines]; feed water heaters [for non-electric
prime movers and engines]; non-electric prime movers [not
;for land vehicles]; clutch covers other than land vehicles
clutch discs other than land vehicles; clutches, other than for
land vehicles; clutches for machines; power generating
devices for cogeneration systems; power supply control
panels and power regulating panels for use in power
generating devices for cogeneration systems; power supply
control devices and power regulating devices for power
generators; gas engine driven power generators; starters for
motors and engines; AC motors and DC motors (excluding
those for land vehicles) and parts therefor; AC generators
[alternators]; DC generators; pumps; vacuum pumps; sewing
machines; parts and fittings for sewing machines; machines
and apparatus for the textile industry; laser welding
machines; plastic processing machines and apparatus; stone
working machines and apparatus; glass-working machines
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and apparatus; ceramic processing machines and apparatus;
rubber processing machines; laser beam machines for
manufacturing semi-conductors; electrically operated shutter
automatic opening and shutting devices; pumps [parts of
machines, engines or motors]; fuel pumps for land vehicle
engines; chemical processing machines and apparatus; fuel
dispensing machines for service stations; vehicle washing
installations; waste compacting machines and apparatus for
industrial purposes; waste crushing machines for industrial
purposes; shafts, axles or spindles other than land vehicles
(parts of machines); shaft bearings other than land vehicles;
shaft couplings and connectors other than land vehicles;
bearings other than land vehicles; power transmissions and
gearing other than land vehicles; idling pulleys other than
land vehicles; reduction gears other than land vehicles;
power transmission belts other than land vehicles; toothed
wheels and gears other than land vehicles; speed change
gears other than land vehicles; fluid couplings other than
land vehicles; hydraulic torque converter other than land
vehicles; transmissions for machines.
Priority claim: Claim Country : JP
Claim No : 2021-22068
Claim Date : 2021-02-25
Special condition : Claiming navy and white colors

 محامل أعمدة،)أو أع مدة دوران بخالف المركبات األرضية (أجزاء من آالت
 توصيالت ووصالت أعمدة بخالف المركبات،بخالف المركبات األرضية
 تروس وأجهزة نقل الحركة، محامل بخالف المركبات األرضية،األرضية
، بكرات سائبة بخالف المركبات األرضية،بخالف المركبات األرضية
 أحزمة نقل الحركة،تروس خفض الس رعة بخالف المركبات األرضية
 عجالت وتروس مسننة بخالف المركبات،بخالف المركبات األرضية
 توصيالت، تروس تغيير السرعة بخالف المركبات األرضية،األرضية
 محول عزم هيدروليكي بخالف المركبات،المائع بخالف المركبات األرضية
. أجهزة نقل السرعة لآلالت،األرضية

JP : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
00220-0202 : رقم االدعاء
02-20-0202 : تاريخ االدعاء
مع المطالبة باأللوان الكحلي واألبيض: _اشتراطات خاصة

72

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

15/06/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة كنت المحدودة للسلع االستهالكية
المعمرة والصناعة والتجارة

جنسية الطالب:

تركيا
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

15/06/2021

Date of

KENT DAYANIKLI
TUKETIM MALLARI SAN.
TIC. LTD. STI.
: Turkey
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

VELIMESE OSB MAH. 251.
محلة ولي مشة الصناعية المنظمة زقاق
SK. NO 14/1 ERGENE
 022رقم 2 / 21 :ارغانة  /تكيرداغ ،تركيا
TEKIRDAG, TURKEY
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  ،221شارع مكة ،ص .ب 002222
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  22200االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178474
7
7
178474

من اجل البضائع/الخدمات التالية

آالت لمعالجة وشغل الخشب والمعدن والزجاج والمعادن وعدد آلية وأجهزة
روبوتات (إنسان آلي) مستخدمة أخرى وطابعات ثالثية األبعاد ،آالت التشييد
واإلنشاء ،جرافات و مجارف و حفارات و آالت بناء الطرق والرصف و
آالت الحفر و آالت الحفر بالصخور و مكانس وآليات روبوتية تؤدي نفس
المهمة ،آالت رفع وتحريك ونقل ،مصاعد و ساللم كهربية و رافعات و آليات
روبوتية تؤدي نفس المهمة ،آالت وآليات روبوتية مستخدمة في الزراعة
وتنمية الحيوانات وقطاعات الزراعة ومعالجة
الحبوب/الفاكهة/الخضروات/الطعام و آالت صنع وإعداد المشروبات،
محركات و محركات كه ربية و أجزاء مسلسلة وتجميعات بخالف تلك
الخاصة بالمركبات البرية ،مفاتيح تحكم هيدرولية وتعمل بالهواء المضغوط و
مكابح بخالف تلك الخاصة بالمركبات البرية و بطانات و أعمدة نقل الحركة
و تروس و اسطوانات و مكابس و توربينات و مرشحات ،أجزاء مستخدمة
في المركبات البرية وواردة بالفئة الراهنة ،للمركبات و مرشحات الوقود
والهواء و و مشاعب تصريف العادم و اسطوانات و رؤوس االسطوانات و
مكابس و مكربنات و أجهزة تحويل الوقود و محاقن و أجهزة موفرة للوقود و
مضخات و أجهزة بدء الحركة وتشغيل وإقالع و مولدات كهربائية (دينامو)
و شمعات إشع ال ،حلقات كريات المحامل و محامل دحروجية ،آالت إزالة
وتركيب اإلطارات ،مولدات التيار المتردد و مولدات و مولدات كهربية و
مولدات الطاقة الشمسية ،آالت الدهان و مسدسات رش دهان آلية كهربية و
آالت ومسدسات تخريم هيدرولية وبالهواء المضغوط و مسدسات لصق
كهربية و مسدسات للرشاشات التي تعمل بالهواء المضغوط أو السائلة و
مثاقب كهربية يدوية و مناشير محمولة باليد و مناشير و آالت تخريم و
مولدات هواء مضغوط و ضاغطات و آالت غسيل العربات وأجهزة إنسان
آلي لها نفس الوظيفة كما اآلالت واألدوات المذكورة أعاله ،آالت لحام
كهربية وبالغاز و أجهزة لحام بالقوس الكهربي و أجهزة لحام كهربية و
أجهزة تقطيع بالقوس الكهربي و إلكترودات آالت لحام كهربية وأجهزة آلية
مزودة بنفس الوظيفة ،طابعات ،آالت التعبئة و آالت التعبئة وإحكام الغلق و
آالت وضع بطاقات المعلومات و آالت التصنيف وأجهزة إنسان آلي وآليات
رو بوتية (بما في ذلك أجهزة كهربية إلحكام الغلق للمواد البالستيكية/إحكام
الغلق [التعبئة]) مزودة بنفس المهمة كاآلت المبينة أعاله ،ماكينات
المنسوجات و ماكينات الحياكة وأجهزة روبوتية صناعية مزودة بنفس

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Machines for processing and changing wood, metal, glass
and minerals, machine tools and these other used robots, 3D
printers; Construction machinery; dozers, shovels,
excavators, road construction and paving machines, drilling
machines, rock drilling machines, sweeping machines and
robotic mechanisms with the same function; Lifting, moving
and conveying machines; elevators, escalators, cranes,
robotic mechanisms with the same function; Machines and
robotic mechanisms used in agriculture, animal husbandry,
agriculture sectors and grain / fruit / vegetable / food
;processing, Beverage making and processing machines
Engines, electric motors, serial parts and assemblies other
than those for land vehicles; hydraulic, pneumatic controls,
brakes other than those for land vehicles, linings,
crankshafts, gears, cylinders, pistons, turbines, filters; Parts
used in land vehicles and in this class; for vehicles, fuel and
air filters, exhausts, exhaust manifolds, cylinders, cylinder
heads, pistons, carburetors, fuel conversion devices,
injectors, fuel saving devices, pumps, s, starters, dynamos,
spark plugs; Bearings, ball or roller bearings; Tire removal
and mounting machines; Alternators, generators, electric
generators, generators powered by solar energy; Paint
machines, automatic paint spray guns, electric, hydraulic and
pneumatic punching machines and guns, electric glue guns,
guns for compressed air or liquid sprayers, electric hand
drills, hand held saws, jigsaws, spiral machines, compressed
air generators, compressors, car wash machines and robots
that have the same function as the machines and tools listed
above; Electric and gas welding machines, electric arc
welding devices, electric soldering devices, electric arc
cutting devices, electric welding machine electrodes and
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robots with the same function; Printing machines; Packaging
machines, fill plug and seal machines, labeling machines,
sorting machines and robots and robotic mechanisms
(including electrical plastic sealing / sealing devices
[packaging]) that have the same function as the machines
listed above; Textile machinery, sewing machines and
industrial robots that have the same function; Pumps that are
not machine or engine parts (including fuel filling and
dispensing pumps and their nozzles); Kitchen power tools
for chopping, grinding, crushing, whisking and
comminuting; washing machines (including washing /
dishwashers, nonheated centrifugal tumble dryers); electric
machines, vacuum cleaners and parts thereof for cleaning
floors, carpets or upholstery; Vending machines; Galvanized
coating and electrolysis (current coating) machines; Electric
opening and closing mechanisms; Cylinder seals for
machinery and engines.

 مضخات من غير أجزاء اآلالت أو المحركات (بما في ذلك مضخات،المهمة
 أداوت طهو كهربية لتقطيع وطحن وسحق،)تعبئة وتوزيع الوقود وفوهاتها
غساالت األطباق و مجففات/ غساالت (بما في ذلك الغسيل،وخفق والتفتيت
 آالت كهربية و مكانس كهربية وأجزاء خاصة،)طرد مركزي غير مسخنة
 آالت طالء جلفاني، آالت البيع،بها لتنظيف األرضيات و السجاد أو التنجيد
 سدادات، آليات فتح وغلق كهربية،)وتحليل كهربي (طالء بالكهرباء
.األسطوانات للماكينات والمحركات
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تاريخ ايداع الطلب :

11/07/2021

اسم طالب التسجيل:

شاومي إنك.
الصين
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

11/07/2021
Xiaomi Inc.

eaaN tpac lppA:
: China

Foreign Company

No.006, Floor 6, Building 6,
نو ،222.فلور  ،2بيلدينغ  ،2يارد ،66
Yard 33, Middle Xierqi Road,
ميديل شيركي رود ،هايديان دستريكت،
Haidian District, Beijing, China
بكين ،الصين
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،221شارع مكة ،ص .ب 002222
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  22200االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178630
7
7
178630

من اجل البضائع/الخدمات التالية

اآلالت الزراعية ،مضخات التهوية لألحواض ،مغذيات المواشي اآللية ،حاضنات
البيض ،آالت الحلب ،ماكينات قص شعر الحيوانات ،آالت تجريف الملح ،آالت
النجارة ،مناشير [آالت] ،آالت صناعة الورق ،معدات إنتاج حفاضات ،آالت
الطباعة ،آالت الغزل ،آالت الصباغة ،آالت تصنيع الشاي ،آالت الخلط ،مطاحن
[آالت] ،خالطات [آالت] ،آالت تقطيع الخبز ،آالت العجن ،آالت صنع النقانق،
ماكينات تحضير الطعام كهروميكانيكية ،آالت التقشير ،آالت تحضير المشروبات
كهروميكانيكية ،آالت صنع السجائر ،آالت صناعة الجلود ،آالت الخياطة ،آالت
الكي ،آالت تجميع الدراجات ،عجالت الخزافين ،آالت الحفر ،آالت الطباعة النافثة
للحبر الصناعية ،آالت لصناعة البطاريات ،آالت صنع األسالك ،آالت صنع المينا،
آالت صنع المصباح الكه ربائي ،ماكينات التعبئة والتغليف ،آالت صنع الفحم،
غساالت الصحون ،خالطات كهربائية لألغراض المنزلية ،عصارة كهربائية ،مطاحن
القهوة بخالف المطاحن اليدوية ،غساالت الصحون لألغراض المنزلية ،فتاحات
كهربائية للعلب ،آالت المطبخ الكهربائية ،معالجات طعام كهربائية ،آالت غساالت
[غسيل] ،آالت التنظيف الجاف ،المفككات ،آالت النقش ،آالت تصنيع الزجاج ،معدات
تصنيع األسمدة ،اآلالت الكهروميكانيكية للصناعات الكيماوية ،آالت الشطف ،أجهزة
إستخراج المعادن من المناجم ،قواطع [آالت] ،منصات الحفر العائمة أو غير العائمة،
حفارات ،جهاز الرفع ،المصاعد ،رافعات نقالة تدار بالهواء المضغوط ،آالت تشغيل
المعادن ،مطارق كهربائية ،آالت السبك ،المحركات البخارية ،أجهزة إشعال
لمحركات االحتراق الداخلي ،قابس شرارة محرك السيارات ،لفائف إشعال محرك
السيارات ،توربينات الرياح ،آالت صنع مشابك الورق ،آالت صنع السوستة،
الروبوتات الصناعية ،أدوات [أجزاء من اآلالت] ،آالت تصنيع األسالك والكابالت
الكهربائية ،مفكات كهربائية ،األدوات اليدوية بخالف األدوات اليدوية ،مثقاب
كهربائي يدوي ،آالت الصناعة اإللكترونية ،مثاقب كهربائية تدار يدويا ،آالت العمل
على البارد البصري ،تركيبات فصل الغاز ،آالت صنع األكسجين والنيتروجين ،آالت
الطالء ،دينامو ،فالتر لتنظيف هواء التبريد للمحركات ،المحركات  ،بخالف
المركبات البرية ،مبرد محرك السيارات ،خزان مياه تبريد السيارات ،أنابيب تبريد
محرك السيارات ،غطاء المبرد للسيارات ،مروحة تبريد السيارات ،غطاء مروحة
تبريد محرك السيارات ،قابض مروحة تبريد محرك السيارات ،جهاز استنفاد وتطهير
محرك السيارات (جهاز تحفيز التفاعل) ،نظام إعادة تدوير غاز نفايات السيارات،
كاتم صوت للسيارات ،أنابيب هواء كاتم الصوت للسيارات ،مرنان للسيارات ،مكبس
محرك السيارات ،اسطوانة لمحرك السيارة ،فالتر هواء لمحركات السيارات ،كتلة
محرك السيارات ،مضخة زيت السيارات ،مضخة مياه السيارات ،مضخات [آالت]،
صمامات [أجزاء من اآلالت] ،مكثفات الهواء ،آالت الهواء المضغوط ،آالت شفط
الهواء ،اسطوانات نفاذية [أجزاء من اآلالت] ،محاور لآلالت ،فتاحات أبواب
كهربائية ،غلق النوافذ الكهربائية ،محامل [أجزاء من اآلالت] ،حذافة السيارات،
كرنك السيارات ،أحزمة لآلالت ،جهاز لحام كهربائي ،آالت وأجهزة التنظيف
الكهربائية ،مكانس كهربائية تعمل ببطارية ،تطبيقات التنظيف باستخدام البخار،
مماسح بالبخار ،فرش المكانس الكهربائية ،فوهات شفط للمكانس الكهربائية ،فالتر

Date of

N lpc oapty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Agricultural machines; Aerating pumps for aquaria; Mechanized
livestock feeders; Incubators for eggs; milking machines; Hair
;clipping machines for animals; salt scooping machines
;Woodworking machines; saws [machines]; papermaking machines
;diaper producing equipment; printing machines; spinning machines
;dyeing machines; tea manufacturing machines; Mixing machines
;Mills [machines]; Mixers [machines]; bread cutting machines
kneading machines; sausage making machines; food preparation
machines, electromechanical; peeling machines; Beverage
preparation machines, electromechanical; cigarette making
machines; Leather working machines; sewing machines; ironing
machines; bicycle assembling machines; potters' wheels; Engraving
machines; industrial inkjet printing machines; machines for battery
industry; Cord making machines; enamel making machinery; light
bulb making machines; packaging machines; briquet making
;machines; Dishwashers; blenders, electric, for household purposes
;juice extractors, electric; Coffee grinders, other than hand operated
dish washing machines for household purposes; can openers,
;electric; kitchen machines, electric; food processors, electric
;Washing machines [laundry]; dry cleaning machines
;Disintegrators; Embossing machines; Glass working machines
fertilizer manufacturing equipment; Electromechanical machines
;for chemical industry; Rinsing machines; extractors for mines
;Cutters [machines]; Drilling rigs, floating or non floating
;excavators; Elevating apparatus; elevators [lifts]; pneumatic jacks
;metalworking machines; electric hammers; Foundry machines
;steam engines; igniting devices for internal combustion engines
;automobile Motor Spark Plug; automobile Motor Igniting coil
wind turbines; paper clip making machines; zipper making
machines; Industrial robots; tools [parts of machines]; electric wire
and cable manufacturing machines; Screwdrivers, electric; Hand
;held tools, other than hand operated; Hand held electric drill
;Machines for the electronic industry; electric hand held drills
;optical cold working machines; gas separating installations
;machines for making oxygen and nitrogen; Painting machines
dynamos; Filters for cleaning cooling air, for engines; engines,
;other than for land vehicles; automobile Motor cooling Radiator
automobile Motor cooling Water Tank; automobile Motor cooling
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Radiator Pipe; automobile Motor cooling Radiator Lid; automobile
Motor cooling Fan; automobile Motor cooling Fan cover;
automobile Motor cooling Fan clutch; automobile Motor
Exhausting and decontaminating device (catalyzing Reaction
device); automobile Motor Waste Gas Recycle System; automobile
Motor Muffler; automobile Motor Muffler air Pipe; automobile
Motor Resonator; automobile Motor Piston; Cylinder for car
engine; Air filters for car engines; Automobile engine block;
automobile oil Pump; automobile Water Pump; pumps [machines];
Valves [parts of machines]; Aerocondensers; compressed air
machines; air suction machines; pnumatic cylinders [parts of
machines]; Axles for machines; door openers, electric; window
closers, electric; Bearings [parts of machines]; automobile Motor
Flywheel; automobile Motor crank; Belts for machines; electric
welding apparatus; Machines and apparatus for cleaning, electric;
Cordless sweepers, electric; cleaning applicances utilizing steam;
Steam mops; Brushes for vacuum cleaners; Suction nozzles for
vacuum cleaners; Dust box filters for vacuum cleaners; Main brush
covers for vacuum cleaners; Tanks for vacuum cleaners; Sweeping
robots; washing apparatus; vacuum cleaners; crushing machines;
Filtering machines; Curtain drawing devices, electrically operated;
Drums [parts of machines]; 3D printers; Shoe polishers, electric;
Racket stringing machines; Vending machines; Labellers
[machines]; Robotic exoskeleton suits, other than for medical
purposes; Electroplating machines.

، أغطية الفرشاة األساسية للمكانس الكهربائية،صندوق الغبار للمكانس الكهربائية
، مكنسة كهربائية، جهاز الغسيل، الروبوتات الماسحة،خزانات المكانس الكهربائية
 براميل [أجزاء، أجهزة سحب الستائر تعمل بالكهرباء، آالت الترشيح،آالت التكسير
، آالت التوتير المضرب، ملمعات احذية كهربائية، طابعات ثالثية األبعاد،]من اآلالت
 بخالف،  بدالت الهيكل الخارجي الروبوتية،] واضعو البطاقات [آالت،آالت البيع
. آالت الطالء الكهربائي،األغراض الطبية
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تاريخ ايداع الطلب :

11/07/2021

اسم طالب التسجيل:

شاومي إنك.
الصين
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

11/07/2021
Xiaomi Inc.

eaaN tpac lppA:
: China

Foreign Company

No.006, Floor 6, Building 6,
نو ،222.فلور  ،2بيلدينغ  ،2يارد ،66
Yard 33, Middle Xierqi Road,
ميديل شيركي رود ،هايديان دستريكت،
Haidian District, Beijing, China
بكين ،الصين
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،221شارع مكة ،ص .ب 002222
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  22200االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178615
7
7
178615

من اجل البضائع/الخدمات التالية

اآلالت الزراعية ،مضخات التهوية لألحواض ،مغذيات المواشي اآللية ،حاضنات
البيض ،آالت الحلب ،ماكينات قص شعر الحيوانات ،آالت تجريف الملح ،آالت
النجارة ،مناشير [آالت] ،آالت صناعة الورق ،معدات إنتاج حفاضات ،آالت
الطباعة ،آالت الغزل ،آالت الصباغة ،آالت تصنيع الشاي ،آالت الخلط ،مطاحن
[آالت] ،خالطات [آالت] ،آالت تقطيع الخبز ،آالت العجن ،آالت صنع النقانق،
ماكينات تحضير الطعام كهروميكانيكية ،آالت التقشير ،آالت تحضير المشروبات
كهروميكانيكية ،آالت صنع السجائر ،آالت صناعة الجلود ،آالت الخياطة ،آالت
الكي ،آالت تجميع الدراجات ،عجالت الخزافين ،آالت الحفر ،آالت الطباعة النافثة
ل لحبر الصناعية ،آالت لصناعة البطاريات ،آالت صنع األسالك ،آالت صنع المينا،
آالت صنع المصباح الكهربائي ،ماكينات التعبئة والتغليف ،آالت صنع الفحم،
غساالت الصحون ،خالطات كهربائية لألغراض المنزلية ،عصارة كهربائية ،مطاحن
القهوة بخالف المطاحن اليدوية ،غساالت الصحون لألغراض المنزلية ،فتاحات
كهربائية للعلب ،آالت المطبخ الكهربائية ،معالجات طعام كهربائية ،آالت غساالت
[غسيل] ،آالت التنظيف الجاف ،المفككات ،آالت النقش ،آالت تصنيع الزجاج ،معدات
تصنيع األسمدة ،اآلالت الكهروميكانيكية للصناعات الكيماوية ،آالت الشطف ،أجهزة
إستخراج المعادن من المناجم ،قواطع [آالت] ،منصات الحفر العائمة أو غير العائمة،
حفارات ،جهاز الرفع ،المصاعد ،رافعات نقالة تدار بالهواء المضغوط ،آالت تشغيل
المعادن ،مطارق كهربائية ،آالت السبك ،المحركات البخارية ،أجهزة إشعال
لمحركات االحتراق الداخلي ،قابس شرارة محرك السيارات ،لفائف إشعال محرك
السيارات ،توربينات الرياح ،آالت صنع مشابك الورق ،آالت صنع السوستة،
الروبوتات الصناعية ،أدوات [أجزاء من اآلالت] ،آالت تصنيع األسالك والكابالت
الكهربائية ،مفكات كهربائية ،األدوات اليدوية بخالف األدوات اليدوية ،مثقاب
كهربائي يدوي ،آالت الصناعة اإللكترونية ،مثاقب كهربائية تدار يدويا ،آالت العمل
على البارد البصري ،تركيبات فصل الغاز ،آالت صنع األكسجين والنيتروجين ،آالت
الطالء ،دينامو ،فالتر لتنظيف هواء التبريد للمحركات ،المحركات  ،بخالف
المركبات البرية ،مبرد محرك السيارات ،خزان مياه تبريد السيارات ،أنابيب تبريد
محرك السيارات ،غطاء المبرد للسيارات ،مروحة تبريد السيارات ،غطاء مروحة
تبريد محرك السيارات ،قابض مروحة تبريد محرك السيارات ،جهاز استنفاد وتطهير
محرك السيارات (جهاز تحفيز التفاعل) ،نظام إعادة تدوير غاز نفايات السيارات،
كاتم صوت للسيارات ،أنابيب هواء كاتم الصوت للسيارات ،مرنان للسيارات ،مكبس
محرك السيارات ،اسطوانة لمحرك السيارة ،فالتر هواء لمحركات السيارات ،كتلة

Date of

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Agricultural machines; Aerating pumps for aquaria; Mechanized
livestock feeders; Incubators for eggs; milking machines; Hair
;clipping machines for animals; salt scooping machines
;Woodworking machines; saws [machines]; papermaking machines
;diaper producing equipment; printing machines; spinning machines
;dyeing machines; tea manufacturing machines; Mixing machines
;Mills [machines]; Mixers [machines]; bread cutting machines
kneading machines; sausage making machines; food preparation
machines, electromechanical; peeling machines; Beverage
preparation machines, electromechanical; cigarette making
machines; Leather working machines; sewing machines; ironing
machines; bicycle assembling machines; potters' wheels; Engraving
machines; industrial inkjet printing machines; machines for battery
industry; Cord making machines; enamel making machinery; light
bulb making machines; packaging machines; briquet making
;machines; Dishwashers; blenders, electric, for household purposes
;juice extractors, electric; Coffee grinders, other than hand operated
dish washing machines for household purposes; can openers,
;electric; kitchen machines, electric; food processors, electric
;Washing machines [laundry]; dry cleaning machines
;Disintegrators; Embossing machines; Glass working machines
fertilizer manufacturing equipment; Electromechanical machines
;for chemical industry; Rinsing machines; extractors for mines
;Cutters [machines]; Drilling rigs, floating or non floating
;excavators; Elevating apparatus; elevators [lifts]; pneumatic jacks
;metalworking machines; electric hammers; Foundry machines
;steam engines; igniting devices for internal combustion engines
;automobile Motor Spark Plug; automobile Motor Igniting coil
wind turbines; paper clip making machines; zipper making
machines; Industrial robots; tools [parts of machines]; electric wire
and cable manufacturing machines; Screwdrivers, electric; Hand
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held tools, other than hand operated; Hand held electric drill;
Machines for the electronic industry; electric hand held drills;
optical cold working machines; gas separating installations;
machines for making oxygen and nitrogen; Painting machines;
dynamos; Filters for cleaning cooling air, for engines; engines,
other than for land vehicles; automobile Motor cooling Radiator;
automobile Motor cooling Water Tank; automobile Motor cooling
Radiator Pipe; automobile Motor cooling Radiator Lid; automobile
Motor cooling Fan; automobile Motor cooling Fan cover;
automobile Motor cooling Fan clutch; automobile Motor
Exhausting and decontaminating device (catalyzing Reaction
device); automobile Motor Waste Gas Recycle System; automobile
Motor Muffler; automobile Motor Muffler air Pipe; automobile
Motor Resonator; automobile Motor Piston; Cylinder for car
engine; Air filters for car engines; Automobile engine block;
automobile oil Pump; automobile Water Pump; pumps [machines];
Valves [parts of machines]; Aerocondensers; compressed air
machines; air suction machines; pnumatic cylinders [parts of
machines]; Axles for machines; door openers, electric; window
closers, electric; Bearings [parts of machines]; automobile Motor
Flywheel; automobile Motor crank; Belts for machines; electric
welding apparatus; Machines and apparatus for cleaning, electric;
Cordless sweepers, electric; cleaning applicances utilizing steam;
Steam mops; Brushes for vacuum cleaners; Suction nozzles for
vacuum cleaners; Dust box filters for vacuum cleaners; Main brush
covers for vacuum cleaners; Tanks for vacuum cleaners; Sweeping
robots; washing apparatus; vacuum cleaners; crushing machines;
Filtering machines; Curtain drawing devices, electrically operated;
Drums [parts of machines]; 3D printers; Shoe polishers, electric;
Racket stringing machines; Vending machines; Labellers
[machines]; Robotic exoskeleton suits, other than for medical
purposes; Electroplating machines.

،] مضخات [آالت، مضخة مياه السيارات، مضخة زيت السيارات،محرك السيارات
 آالت شفط، آالت الهواء المضغوط، مكثفات الهواء،]صمامات [أجزاء من اآلالت
 فتاحات أبواب، محاور لآلالت،] اسطوانات نفاذية [أجزاء من اآلالت،الهواء
، حذافة السيارات،] محامل [أجزاء من اآلالت، غلق النوافذ الكهربائية،كهربائية
 آالت وأجهزة التنظيف، جهاز لحام كهربائي، أحزمة لآلالت،كرنك السيارات
، تطبيقات التنظيف باستخدام البخار، مكانس كهربائية تعمل ببطارية،الكهربائية
 فالتر، فوهات شفط للمكانس الكهربائية، فرش المكانس الكهربائية،مماسح بالبخار
، أغطية الفرشاة األساسية للمكانس الكهربائية،صندوق الغبار للمكانس الكهربائية
، مكنسة كهربائية، جهاز الغسيل، الروبوتات الماسحة،خزانات المكانس الكهربائية
 براميل [أجزاء، أجهزة سحب الستائر تعمل بالكهرباء، آالت الترشيح،آالت التكسير
، آالت التوتير المضرب، ملمعات احذية كهربائية، طابعات ثالثية األبعاد،]من اآلالت
 بخالف،  بدالت الهيكل الخارجي الروبوتية،] واضعو البطاقات [آالت،آالت البيع
. آالت الطالء الكهربائي،األغراض الطبية
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Date of
eaaN tpac lppA:

24/11/2021

اعالن الجريدة الرسمية

Beijing Hutt Wisdom
Technology Co.,LTD.

lpc oapN ty

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
No. 432, 4th Floor,

Applicant for
Correspondence

Trademark

24/11/2021

: تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.بيجين هوت ويزدم تكنولوجي كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

Building
،20  بيلدينغ، تي اتش فلور1 ،160 .انمبر
12, Xinjiekouwai Street 8,
 كسيشينغ،0 كسينجيكوواي ستريت
Xicheng District, Beijing,
222222  الصين، بكين،ديستريكت
CHINA 100000
Raed Ibrahim Mohamad
مؤسسة بيت/رائد ابراهيم محمد ابراهيم
Ibrahim - Beit Al-Khebra
- 963590ب.الخبرة للملكية الفكرية ص
Intellectual Property
- 026202  صندوق بريد- عمان11196
P.O.Box963590- 11196 amman ,
22202 رمز بريدي
PO_BOX: 963590 POSTCODE: 11196
Class
الصنف
178467
7
7
178467

Goods/Services

Road sweeping machines, self-propelled; garbage
disposal units; vacuum cleaners; machines and
apparatus for carpet shampooing, electric; washing
apparatus; machines and apparatus for cleaning,
electric; kitchen machines, electric; namely
,electric standing blender for household purposes
,washing machines [laundry]; high pressure
washers; sewing machines.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

آالت كنس الطرق ذاتية الدفع]؛ وحدات التخلص من الفضالت؛
مكانس كهربائية؛ آالت وأجهزة كهربائية لغسل السجاد بالشامبو؛
أجهزة غسيل؛ آالت وأجهزة تنظيف كهربائية؛ آالت المطبخ
الكهربائية وهي خالطات كهربائية عمودية لألغراض المنزلية؛
غساالت لغسل المالبس]؛ غساالت عالية الضغط؛ ماكينات
.خياطة
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Date of

11/07/2021
Xiaomi Inc.

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

No.006, Floor 6, Building 6,
،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نو
Yard 33, Middle Xierqi Road,
، هايديان دستريكت،ميديل شيركي رود
Haidian District, Beijing, China
 الصين،بكين
Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
002222  ب. ص، شارع مكة،221 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن22200 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178629
8
8
178629

Goods/Services

Abrading instruments [hand instruments]; Hand
tools, hand operated; Agricultural implements, hand
operated; shovels; Garden tools, hand operated;
syringes for spraying insecticides; electric animal
nail grinders; Harpoons; oyster openers; Beard
clippers; electric beard trimmers; Razor blades; nail
clippers, electric or non electric; hair clippers for
personal use, electric and non electric; hair clippers
for babies; depilation appliances, electric and non
electric; laser hair removal apparatus, other than for
medical purposes; Nose hair trimmers, electric; hair
straighteners, electric; Electric hair conditioner for
styling hair; Screwdrivers, non electric; bit drivers
for hand tools; bits [hand tools]; pincers; Borers;
electric flat irons; flat irons; metal band stretchers
[hand tools]; meat choppers [hand tools]; air pumps,
hand operated; hand operated pumps; Tweezers;
graving tools [hand tools]; hobby knives [scalpels];
Scissors; knives; kitchen knives; paring irons; fruit
corers; hair clippers for animals [hand instruments];
Punch rings [knuckle dusters]; Table cutlery [knives,
forks and spoons]; table knives, forks and spoons of
plastic; Handles for hand operated hand tools.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 أدوات، عدد يدوية تعمل باليد،]أدوات كشط [أدوات يدوية
 محاقن، يدوية،  أدوات الحدائق، مجارف،زراعية يدوية
، مطاحن أظافر الحيوانات الكهربائية،لرش المبيدات الحشرية
، مقصات شعر اللحى، فتاحات المحار،حراب خطافية
 مقصات أظافر، شفرات حالقة،مقصات اللحية الكهربائية
 ماكينة قص الشعر لالستعمال،كهربائية أو غير كهربائية
، مقصات شعر لألطفال، كهربائية وغير كهربائية، الشخصي
 جهاز إزالة،أجهزة إزالة الشعر الكهربائية وغير الكهربائية
 ماكينة تشذيب شعر، لغير األغراض الطبية، الشعر بالليزر
 مملس الشعر، منعمات الشعر الكهربائية،األنف الكهربائية
 القاطع من، مفكات غير كهربائية،الكهربائي لتصفيف الشعر
 القاطع من األداة [أدوات،األداة [مفكات] لألدوات اليدوية
 مكاوي، مكاوي كهربائية مسطحة، مثاقب، كماشة،]يدوية
 قواطع لحوم،] نقاالت شريط معدني [أدوات يدوية،مسطحة
، مضخات يدوية، مضخات هواء يدوية،][أدوات يدوية
 سكاكين هواية،] أدوات الحفر [أدوات يدوية،مالقط
 مكاوي، سكاكين المطبخ، سكاكين، مقصات،][مشرط
 آلة قص شعر الحيوانات [األدوات، قالبات الفاكهة،التقشير
 أدوات المائدة،] حلقات المثقاب [منفضات المفصل،]اليدوية
 سكاكين وشوك ومالعق بالستيك،][سكاكين وشوك ومالعق
. مقابض لألدوات اليدوية التي تعمل باليد،للمائدة
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Date of

11/07/2021
Xiaomi Inc.

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

No.006, Floor 6, Building 6,
،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نو
Yard 33, Middle Xierqi Road,
، هايديان دستريكت،ميديل شيركي رود
Haidian District, Beijing, China
 الصين،بكين
Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
002222  ب. ص، شارع مكة،221 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن22200 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178588
8
8
178588

Goods/Services

Abrading instruments [hand instruments]; Hand
tools, hand operated; Agricultural implements, hand
operated; shovels; Garden tools, hand operated;
syringes for spraying insecticides; electric animal
nail grinders; Harpoons; oyster openers; Beard
clippers; electric beard trimmers; Razor blades; nail
clippers, electric or non electric; hair clippers for
personal use, electric and non electric; hair clippers
for babies; depilation appliances, electric and non
electric; laser hair removal apparatus, other than for
medical purposes; Nose hair trimmers, electric; hair
straighteners, electric; Electric hair conditioner for
styling hair; Screwdrivers, non electric; bit drivers
for hand tools; bits [hand tools]; pincers; Borers;
electric flat irons; flat irons; metal band stretchers
[hand tools]; meat choppers [hand tools]; air pumps,
hand operated; hand operated pumps; Tweezers;
graving tools [hand tools]; hobby knives [scalpels];
Scissors; knives; kitchen knives; paring irons; fruit
corers; hair clippers for animals [hand instruments];
Punch rings [knuckle dusters]; Table cutlery [knives,
forks and spoons]; table knives, forks and spoons of
plastic; Handles for hand operated hand tools.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 أدوات، عدد يدوية تعمل باليد،]أدوات كشط [أدوات يدوية
 محاقن، يدوية،  أدوات الحدائق، مجارف،زراعية يدوية
، مطاحن أظافر الحيوانات الكهربائية،لرش المبيدات الحشرية
، مقصات شعر اللحى، فتاحات المحار،حراب خطافية
 مقصات أظافر، شفرات حالقة،مقصات اللحية الكهربائية
 ماكينة قص الشعر لالستعمال،كهربائية أو غير كهربائية
، مقصات شعر لألطفال، كهربائية وغير كهربائية، الشخصي
 جهاز إزالة،أجهزة إزالة الشعر الكهربائية وغير الكهربائية
 ماكينة تشذيب شعر، لغير األغراض الطبية، الشعر بالليزر
 مملس الشعر، منعمات الشعر الكهربائية،األنف الكهربائية
 القاطع من، مفكات غير كهربائية،الكهربائي لتصفيف الشعر
 القاطع من األداة [أدوات،األداة [مفكات] لألدوات اليدوية
 مكاوي، مكاوي كهربائية مسطحة، مثاقب، كماشة،]يدوية
 قواطع لحوم،] نقاالت شريط معدني [أدوات يدوية،مسطحة
، مضخات يدوية، مضخات هواء يدوية،][أدوات يدوية
 سكاكين هواية،] أدوات الحفر [أدوات يدوية،مالقط
 مكاوي، سكاكين المطبخ، سكاكين، مقصات،][مشرط
 آلة قص شعر الحيوانات [األدوات، قالبات الفاكهة،التقشير
 أدوات المائدة،] حلقات المثقاب [منفضات المفصل،]اليدوية
 سكاكين وشوك ومالعق بالستيك،][سكاكين وشوك ومالعق
. مقابض لألدوات اليدوية التي تعمل باليد،للمائدة
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Date of

09/03/2021

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty

Aisin Seiki Kabushiki Kaisha
(also trading as Aisin Seiki
Co., Ltd.)
: Japan

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company
2-1 Asahi-machi, Kariya-shi,
Aichi-ken, Japan

09/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

آيسن سيكي كابوشيكي كايشا (وتتاجر ايضا
) ليمتد،.باسم آيسن سيكي كو

:اسم طالب التسجيل

يابان
شركة اجنبية

:جنسية الطالب

- ايشي،شي- كاريا،ماتشي- اساهي،2-1
 اليابان،كين

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
002222  ب. ص، شارع مكة،221 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن22200 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178580
9
9
178580

Goods/Services
electronic locks; electronic control unit for automobiles in the field of drive
mechanism, safety devices, fuel systems, intake and exhaust systems, start
control and indoor equipment; electronic machines, apparatus and their
parts, namely barcode readers, smart cards, encoded magnetic cards,
interfaces for computers, integrated circuit cards[smart cards], printed
circuits and readers [data processing equipment]; navigation apparatus for
automobiles; automatic control and remote monitoring apparatus for gas
engine heat pumps; telecommunications devices, apparatus and instruments;
solar cells; solar panels for the production of electricity; solar panels (solar
battery panels); solar battery power generation devices; fuel cells; fuel-cell
power generation devices; automotive batteries and battery chargers; electric
controlling and regulating machines and apparatus for automobiles; batteries
and cells; power distribution and control machines and apparatus; rotary
converters; phase modifiers; intruder detecting apparatus for security
systems; fire alarms; gas alarms; anti-theft warning apparatus; electronic
publications; personal digital assistants; smart phones; navigation apparatus
for vehicles [on-board computers]; Global Positioning System [GPS]
navigation devices; remote control apparatus; smart cards [integrated circuit
cards]; electronic control apparatus for automobiles; game programs for
arcade video game machines; simulators for the steering and control of
vehicles; laboratory apparatus and instruments; photographic machines and
apparatus; cinematographic machines and apparatus; optical machines and
apparatus; electric or magnetic meters and testers; electric wires and cables;
dust masks; gas masks; welding masks; game programs for home video
game machines; electronic circuits and CD-ROMs recorded with programs
for hand-held games with liquid crystal displays; protective helmets for
sports; sports whistles; metronomes; electronic circuits and CD-ROMs
recorded with automatic performance programs for electronic musical
instruments; phonographic records; downloadable music files;
downloadable image files; recorded video discs and video tapes; exposed
cinematographic films; exposed slide films; slide film mounts.
Priority claim: Claim Country : JP
Claim No : 2021-22067
Claim Date : 2021-02-25
Special condition : Claiming navy, black, white and yellow colors

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 وحدات تحكم إلكترونية للسيارات في مجال آلية القيادة وأجهزة السالمة وأنظمة،أقفال إلكترونية
 آالت وأجهزة إلكترونية،الوقود وأنظمة السحب والعادم والتحكم في التشغيل والمعدات الداخلية
وأجزائها تحديدا قارئات الباركود وبطاقات ذكية وبطاقات مغناطيسية مشفرة وواجهات ألجهزة
الكمبيوتر وبطاقات دوائر متكاملة [بطاقات ذكية] ودوائر وقارئات مطبوعة [معدات معالجة
 أجهزة تحكم آلي ومراقبة عن بعد للمضخات الحرارية، أجهزة مالحية للسيارات،]بيانات
 ألواح شمسية، خاليا شمسية، وسائل وأجهزة ومعدات لالتصال عن بعد،بالمحركات الغازية
، وسائل توليد قدرة لبطاريات شمسية،) ألواح شمسية (ألواح بطاريات شمسية،إلنتاج ال كهرباء
 آالت، بطاريات وشواحن بطاريات سيارات، وسائل توليد قدرة لخاليا الوقود،خاليا وقود
 آالت وأجهزة توزيع وتحكم في، بطاريات وخاليا،وأجهزة للتحكم والتنظيم الكهربي للسيارات
 أجهزة إنذار، أجهزة كشف التسلل للنظم األمنية، معدالت األطوار، محوالت د وارة،القدرة
 مساعدات، منشورات إلكترونية، أجهزة إنذار ضد السرقات، أجهزة إنذار الغازات،الحرائق
 وسائل،] أجهزة مالحية للمركبات [أجهزة كمبيوتر على متنها، هواتف ذكية،رقمية شخصية
 بطاقات ذكية [بطاقات، أجهزة تحكم عن بعد،]GPS[ مالحية بنظام تحديد المواقع العالمي
 برامج ألعاب آلالت ألعاب الفيديو التي، أجهزة تحكم إلكترونية للسيارات،]الدوائر المتكاملة
، أجهزة ومعدات مختبرية، محاكيات لتوجيه والتحكم في المركبات،تعمل بالعمالت المعدنية
 مقاييس وأجهزة، آالت وأجهزة بصرية، آالت وأجهز ة سينمائية،آالت وأجهزة فوتوغرافية
 برامج ألعاب، أقنعة لحام، أقنعة غاز، أسالك وكابالت كهربية،اختبار كهربية أو مغناطيسية
CD-  دوائر إلكترونية وأقراص مضغوطة لذاكرة القراءة فقط،آلالت ألعاب الفيديو المنزلية
 خوذات، مسجلة بواسطة برامج أللعاب محمولة باليد مع شاشات عرض بلورية سائلةROMs
CD-  دوائر إلكترونية و،ضابطات سرعة/ بناديل إيقاع، صفارات الرياضات،واقية للرياضات
 أسطوانات تسجيل، مسجلة بواسطة برامج األداء اآللي للمعدات الموسيقية اإللكترونيةROMs
 أقراص فيديو وشرائط، ملفات صور قابلة للتنزيل، ملفات موسيقى قابلة للتنزيل،فونوغرافي
. حاضنات أفالم، أفالم شرائح مكشوفة، أفالم سينمائية مكشوفة،فيديو مسجلين

JP : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
00222- 0202 : رقم االدعاء
02- 20- 0202 : تاريخ االدعاء
 األبيض واألصفر، األسود،مع المطالبة باأللوان الكحلي: اشتراطات خاصة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

09/03/2021

eaaN tpac lppA:

Roche Diagnostics GmbH
: Germany
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Sandhofer Strasse 116, 68305
Mannheim, Germany

09/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، مانهايم20622 222 ،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
178425
9
9
178425

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

AVENIO EDGE
Goods/Services

Laboratory equipment, namely devices for the
analysis of nucleic acids and for DNA sequencing;
automated laboratory apparatus and systems,
namely sample handlers and barcode readers, as
well as downloadable software.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : DE
Claim No : 302020021276
Claim Date : 2020-09-30

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 وتحديدا ً أجهزة لتحليل األحماض النووية،معدات المختبرات
،وتسلسل الحمض النووي؛ أجهزة وأنظمة مختبرية مؤتمتة
وتحديدا ً معالجات العينات وقارئات الرموز الشريطية وكذلك
.البرمجيات القابلة للتنزيل

DE : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
620202202022 : رقم االدعاء
62-20-0202 : تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

27/05/2021

اسم طالب التسجيل :

فيمار اس .بيه .ايه.
ايطاليا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

27/05/2021

eaaN tpac lppA:

Vimar S.p.A.
: Italy

Foreign Company

فيالي فيشينزا 62226 ،21 ،ماروستيكا
(فيشينزا)  -إيطاليا

Date of

Viale Vicenza, 14, 36063
Marostica (Vicenza) - Italy

Abu -Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
Property TMP Agents
11192ص.ب  002222عمان 22200
P.O.Box921100- 11192 P.O.Box
المملكة االردنية الهاشمية
921100 Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178705
9
9
178705

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

VOXIE
من اجل البضائع/الخدمات التالية

أنظمة اإلتصال الداخلي ،االتصال الداخلي عبر الفيديو،
كاميرات الفيديو ،كاميرات الدائرة المغلقة ،شاشات الفيديو،
كبالت الفيديو ،مفاتيح كهربائية ،أزرار كهربائية ،أجهزة التحكم
في الوصول ،الهواتف ،مكبرات/مضخمات الصوت،
الميكروفونات (مذياع) ،مزودات الطاقة ،محوالت الكترونية،
أجهزة التبديل /التحويل الكهربائي ،مرحالت (ناقالت)
كهربائية ،مكبرات /مضخمات الصوت اإللكترونية ،المعادالت
[أجهزة الصوت] ،كابالت الهاتف ،كابالت كهربائية ،الكابالت
الصوتية ،كابالت إيثرنت (نظام ربط أجهزة الحاسوب داخلياً)،
الكابالت الضوئية/البصرية ،ألواح بأزرار ضغط (كهربائية).

Goods/Services

Intercoms; video intercoms; video cameras; closed
;circuit cameras; video monitors; video cables
electric switches; electric buttons; access control
;devices; telephones; speakers; microphones
power supplies; electronic transformers; electrical
switching apparatus; electrical relays; electronic
amplifiers; equalizers [audio apparatus]; telephone
cables; electric cables; audio cables; ethernet
cables; optical cables; pushbutton panels (electric).
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

26/05/2021

eaaN tpac lppA:

Fotech Group Limited
: United Kingdom
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

26/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

فوتيك جروب ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

Chertsey Road, Sunbury-on ميدل، ثيمز-أون- صنبيري،تشيرتسي رود
Thames, Middlesex, TW16
 المملكة، بي بيه2 22  تي دبليو،إسكس
7BP, United Kingdom
المتحدة
Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
002222  ب. ص، شارع مكة،221 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن22200 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178608
9
9
178608

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

FOTECH
Goods/Services

Distributed acoustic sensing systems; distributed
acoustic sensing systems comprising fibre optic
cable and a distributed acoustic sensor; distributed
acoustic sensors; fibre optic cables; vibration
sensors; acoustic sensors; pressure sensors; fibre
optic apparatus, systems, equipment and
installations; fibre optic apparatus, systems,
equipment and installations for sensing pressure or
vibration; distributed acoustic sensing systems for
border and perimeter security monitoring;
distributed acoustic sensing systems for
monitoring pipelines, cables, buildings and
transport infrastructure; fibre optic apparatus,
systems, equipment and installations for border
and perimeter security monitoring; fibre optic
apparatus, systems, equipment and installations for
monitoring pipelines, cables, buildings and
transport infrastructure; computer software for
distributed acoustic sensing systems; computer
software for fibre optic apparatus, systems,
equipment and installations.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 أنظمة االستشعار الصوتية،أنظمة االستشعار الصوتية الموزعة
)الموزعة التي تشمل على كابل األلياف الضوئية (بصرية
 أجهزة االستشعار الصوتية،وجهاز استشعار صوتي موزع
 مجسات، مجسات االهتزاز، كابالت األلياف الضوئية،الموزعة
 أجهزة وأنظمة ومعدات ومنشآت، مجسات الضغط،صوتية
 أجهزة وأنظمة ومعدات ومنشآت،)األلياف البصرية (الضوئية
،األلياف البصرية (الضوئية) الستشعار الضغط أو االهتزاز
أنظمة االستشعار الصوتية الموزعة لمراقبة أمن الحدود
 أنظمة االستشعار الصوتية الموزعة لمراقبة خطوط،والمحيط
 أجهزة وأنظمة،األنابيب والكابالت والمباني والبنية التحتية للنقل
ومعدات ومنشآت األلياف الضوئية لمراقبة أمن الحدود
 أجهزة وأنظمة ومعدات ومنشآت األلياف البصرية،والمحيط
(الضوئية) لمراقبة خطوط األنابيب والكابالت والمباني والبنية
 برمجيات الحاسوب ألنظمة االستشعار الصوتية،التحتية للنقل
 برمجيات الحاسوب ألجهزة وأنظمة ومعدات ومنشآت،الموزعة
.)األلياف البصرية (الضوئية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

03/06/2021

اسم طالب التسجيل :

جيانغسو دايي باور تولز كو  ،إل تي دي

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الصين
شركة اجنبية

03/06/2021

Jiangsu DAYI Power Tools
Co Ltd

Date of
eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
هيهاي رودهء اكونوميك

رقم  . 00إيست هيهاي رودهء اكونوميك اند رقم  . 00إيست
اند تكنونوجيكال ديفيلويمنت زون :هايمن
تكنونوجيكال ديفيلويمنت زون :هايمن 2 :
٠ 2 :ه جمهورية الصين الشعبية
٠ه جمهورية الصين الشعبية
Baianat Intellectual Property
بيانات للملكية الفكرية ص.ب- 910580
P.O.Box910580- 11191 Building
11191بناية رقم  ،0حي الصالحين ،
No. 8 , Salheen Destruct
شارع محمد هليل عمان
Amman - Jordan
Class
الصنف
178682
9
9
178682

Applicant for
Correspondence

Trademark

Dartek
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مقاييس أدوات قياس شواخص التسوية [أدوات مسح /شواخص
[أدوات مسح مسوايات أدوات تحديد الخطوط األفقية أدوات
التسوية ,أجهزة وأدوات بصرية ,أسالك نحاس معزولة خود
واقية أجهزة شحن الب طاريات ,بطاريات كهربائية .

Goods/Services

measures, measuring instruments, levelling staffs
[surveying instruments] / rods [surveying
instruments], levels [instruments for determining
the horizontal], levelling instruments, optical
apparatus and instruments, copper wire, insulated,
protective helmets, battery chargers, batteries,
electric,

86

Date of
eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Maccura biotechology co .ltd
: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

21/06/2021

Foreign Company

Class

9

Goods/Services

1. computer programs [downloadable —
software]- computer software applications,
downloadable- computer peripheral devicescomputer software, recorded- computer operating
programs, recorded- precision measuring
apparatus- material testing instruments and
machines- pressure measuring apparatusincubators for bacteria culture- dosage dispensers

: تاريخ ايداع الطلب

شركة ماكورا بايوتكنولوجي ال تي دي
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 المنطقة الحرة22 شارع بيشون رقم
شينجدو سيشوان

16 bauchuan rd hi tech
industiral dev zone chengdu
sichuan
1148- 11118 Husni Fareez
Street - Amman
178420

21/06/2021

- 1148

9

المحامي مجدي غالب القسوس
ش حسني فريز عمان11118

الصنف

178420

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 برمجيات كمبيوتر- أجهزة ملحقه بالكمبيوتر-برامج كمبيوتر
 برامج مسجلة لتشغيل الكمبيوتر اجهزة قياس دقيقة-مسجله
فحص المواد اجهزة قياس الضغط حاضنات بكتيريا موزعات
الجرعات
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

22/06/2021

اسم طالب التسجيل:

لينوفو (سنغافورة) بتي .إل تي دي.
سنغافورة
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 222لورونغ تشوان  22-20نيو تيك
بارك 222212سنغافورةسنغافورة
الفكرية ص.ب- 910580

بيانات للملكية
11191بناية رقم  ،0حي الصالحين ،
شارع محمد هليل عمان
178685

الصنف

22/06/2021

Date of

Lenovo (Singapore) Pte. Ltd.
: Singapore
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

151 Lorong Chuan02-01 New
Tech Park556741
SingaporeSingapore
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178685
9
9

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

THINKEDGE
من اجل البضائع/الخدمات التالية

عتاد كمبيوتر؛ برمجيات كمبيوتر؛ اجهزة كمبيوئر شخصي؛
أجهزة كمبيوتر محمولة (البتوب)! أجهزة ملحقة باجهزة
الكمبيوتر  .وبخاصة:؛ لوحات المفاتيح .الفارة .الشاشات؛ أجهزة
العرضء أسالك الكهرباء .البطاريات .الذاكرة القابلة لالزالة:
سماعات األذن الالسلكية؛ سماعات الراس ,
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 02202266 :
تاريخ االدعاء 02-26-0202 :

Goods/Services

Computer hardware: computer software; personal
computers: laptop computers: computer
peripherals, namely, keyboards, mice. screens.
displays, power cords, .. batteries, removable
memory. wireless earouds, headsets. .
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90590033
Claim Date : 2021-03-21

88

Date of

22/06/2021

eaaN tpac lppA:

Novar ED & S Limited
: United Kingdom
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

22/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

نوفار ايه دي اند اس ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

Honeywell House, Arlington,
- بيرنيس بارك، ارلنغتون-هوندويل هاوس
Buisness Park- Bracknell
، اي بي2 20 براكنيل بيركيشير ار جيه
Berkshire RG 12 1 EB,
انجلترا
England
Baianat Intellectual Property
- 910580ب.بيانات للملكية الفكرية ص
P.O.Box910580- 11191 Building
،  حي الصالحين،0 بناية رقم11191
No. 8 , Salheen Destruct
شارع محمد هليل عمان
Amman - Jordan
Class
الصنف
178656
9
9
178656

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

MK ESSENTIALS
Goods/Services

Industrial electrical supply systems, accessories
for such systems and parts and fittings for such
systems; electric plugs, including mounting means
therefor: weather proofing parts and fittings
therefor, protecting covers therefor, security
devices for preventing access thereto and locking
devices for preventing separation of plugs and
sockets; electric switches, electrical switchboxes,
socket outlets, electric junction boxes, electric
circuit breakers, isolating switches, circuit
protection devices, fuse boxes. fuses, connectors,
terminals. busbars and transformers, all being
electric; socket outlets for coaxial cable plugs;
boxes adapted for electric plug sockets: outlet
plates (electric terminals) for flex and for
telephone cords, blanking plates adapted for
electric connections and electric plug boxes,
electric timing devices, control units for electrical
appliances, alarm devices, smoke detectors,
electric cable, electric cable-extension reels, grid
enclosures, grid panels and parts and fittings
included in Class 9 for all the aforesaid goods. ,

الخدمات التالية/من اجل البضائع

أنظمة االمداد الكهرباني والصناعي وملحقات وأجزاء وقطع هذه
 القوابس الكهربانية بما في ذلك وسائل تثبيتهاء األجزاء:األنظمة
والقطع المقاومة للعوامل الجوية واألغطية الواقية لها وأجهزة
األمان التي تمنع الوصول إليها وأجهزة القفل التي تمنع انفصال
 المفاتيح الكهربانية وصناديق المفاتيح.القوابس عن المقابس
الكهربائية ومخارج المقابس وصناديق التوصيل الكهربانية
ومفائيح قطع الدارات الكهربانية والمفاتيح العازلة وأجهزة وقاية
)الدوائر وعلب صمامات (الفيوزات) وصمامات (الفيوزات
والموصالت وطرفيات التوصيل وقضبان التجميع والمحوالت
الكهربانية كلهاء مخارج المقابس الخاصة بقوابس الكابالت
: الصناديق الخاصة بقوابس المقابس الكهربائية.متحدة المحور
ألواح المخارج (أطراف التوصيل الكهربائية) الخاصة باالسالك
المرنة ووصالت التليفونات وصفانح التغطية للوصالت
الكهربائية وصناديق القوابس الكهربانية وأجهزة تحديد الوقت
الكهربانية ووحدات التحكم الخاصة باألدوات الكهربانية وأجهزة
االنذار وأجهزة الكشف عن الدخان وبكرة تمديد الكابالت
الكهربانية ومقصورات الشبكة وصفانح الشبكة واألجزاء والقطع
, . لجميع هذه المنتجات سالفة الذكر0 الواردة في الفنة
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Date of
eaaN tpac lppA:

23/06/2021

اعالن الجريدة الرسمية

Shenzhen Honto Innovation
Technology Co., Ltd

lpc oapN ty

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Room 208, Southern

Applicant for
Correspondence

Trademark

23/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

،.شينزهين هونتو إنوفيشين تيكنولوجي كو
ليمتد
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

Building
 يوانتشوانغ،2  ساوثيرن بيلدنغ،020 روم
1, Yuanchuang Space Park,
 لونغهوا، بولونج رود،سبيس بارك
Bulong Road, Longhua
 الصين، شينزهين،ديستريكت
District, Shenzhen, China
Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
002222  ب. ص، شارع مكة،221 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن22200 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178478
9
9
178478

Goods/Services

Computer peripheral devices; Computer software;
Computers; Cases for smartphones; Covers for
smartphones; Protective films adapted for
smartphones; Portable telephones; Record players;
Loudspeakers; DVD players; headsets and
earphones; Cameras; Cables, electric; Surveying
apparatus and instruments; Wires, electric; Electric
sockets; Switches, electric; Connectors
[electricity]; Portable media players; Navigational
instruments; Theft prevention installations,
electric; Glasses; Batteries, electric; Battery
chargers.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، أجهزة الكمبيوتر، برامج الكمبيوتر،أجهزة ملحقة بالكمبيوتر
 أغشية واقية معدة، أغطية للهواتف الذكية،علب للهواتف الذكية
، أجهزة تشغيل اإلسطوانات، الهواتف المحمولة،للهواتف الذكية
، مشغالت األقراص الفيديوية الرقمية،مكبرات الصوت
 الكابالت، الكاميرات،سماعات الرأس وسماعات األذن
 قوابس، أسالك كهربائية، أجهزة وأدوات المسح،الكهربائية
 مشغالت،] وصالت [كهربائية، مفاتيح كهربائية،كهربائية
 أجهزة كهربائية لمنع، أدوات مالحية،الوسائط المحمولة
. شواحن البطاريات، بطاريات كهربائية، نظارات،السرقة
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: تاريخ ايداع الطلب

Nara For Services And Parts
Co.
: Jordan
Limited Liability Company

شركة نارا لخدمة وقطع المركبات

:اسم طالب التسجيل

Amman, Al Bayader Opposite
Hikma Pharmaceuticals

 البيادر مقابل ادوية الحكمة،عمان

30/06/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

30/06/2021

Date of

االردن
م.م.ذ

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
002222  ب. ص، شارع مكة،221 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن22200 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178482
9
9
178482

Goods/Services

Software applications, vehicles testing software,
electrical test apparatus, portable test apparatus,
testing and quality control devices, maintenance
software, predictive maintenance software, testing
equipment.
Special condition : Claiming yellow, black,red,
and white colors

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تطبيقات البرمجيات وبرمجيات فحص المركبات وأجهزة
الفحص الكهربائية وأجهزة الفحص المحمولة وأجهزة الفحص
ومراقبة الجودة وبرمجيات الصيانة وبرمجيات الصيانة التنبؤية
.ومعدات الفحص
، األسود، مع المطالبة باأللوان األصفر: اشتراطات خاصة
األحمر واألبيضو
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تاريخ ايداع الطلب :

11/07/2021

اسم طالب التسجيل:

شاومي إنك.
الصين
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

11/07/2021
Xiaomi Inc.

eaaN tpac lppA:
: China

Foreign Company

No.006, Floor 6, Building 6,
نو ،222.فلور  ،2بيلدينغ  ،2يارد ،66
Yard 33, Middle Xierqi Road,
ميديل شيركي رود ،هايديان دستريكت،
Haidian District, Beijing, China
بكين ،الصين
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،221شارع مكة ،ص .ب 002222
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  22200االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178628
9
9
178628

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجهزة الكمبيوتر ،أكياس مناسبة ألجهزة الكمبيوتر المحمولة ،أجهزة كمبيوتر قابلة لالرتداء،
برامج الكمبيوتر المسجلة ،تطبيقات برامج الكمبيوتر  ،قابلة للتنزيل ،أجزاء الكمبيوتر ،أجهزة
كمبيوتر محمولة ،أجهزة الكمبيوتر اللوحية ،آالت الحساب ،وحدات المعالجة المركزية
[ا لمعالجات] ،برنامج ألعاب الكمبيوتر  ،مسجلة ،أجهزة ذاكرة الكمبيوتر ،محطات شاشة تفاعلية
تعمل باللمس ،تطبيقات برامج الهاتف المحمول  ،قابلة للتنزيل ،أجهزة ملحقة بالكمبيوتر ،جهاز
معالجة البيانات ،أساور مغناطيسية مشفرة لتحديد الهوية ،سوار ذكي ،سوار معصم ،الروبوتات
عن بعد ،البطاقات المغناطيسية المشفرة ،القراء [معدات معالجة البيانات] ،ماسحات ضوئية
[معدات معالجة البيانات] ،ملفات الصور القابلة للتنزيل ،ملفات الموسيقى القابلة للتنزيل ،نغمات
للتنزيل للهواتف النقالة ،أقالم إلكترونية [وحدات عرض مرئية] ،منشورات إلكترونية قابلة
للتنزيل ،مترجمي الجيب اإللكترونيين ،النظارات الذكية (معالجة البيانات) ،وسائط البيانات
المغناطيسية ،بطاقات االئتمان المغناطيسية المشفرة ،بطاقات وحدة تعريف المشترك ،شاشات
[أجهزة الكمبيوتر] ،مسند فأرة الحاسوب ،فأرة الحاسوب [ملحقات الكمبيوتر] ،الروبوتات ذات
الذكاء االصطناعي ،طابعات لالستخدام مع أجهزة الكمبيوتر ،طابعات الصور ،الكتاب
االلكتروني ،خراطيش حبر فارغة للطابعات وآالت التصوير ،أقالم مع نقطة موصلة ألجهزة
الشاشات التي تعمل باللمس ،لوحات مفاتيح الكمبيوتر ،الطابعات النافثة للحبر ،األكمام الكمبيوتر
المحم ول ،الساعات الذكية (جهاز معالجة البيانات) ،شاشات ثنائي باعث للضوء ،شاشات
عرض ،طابعات الصور الرقمية ،حقائب مهيأة ألجهزة الكمبيوتر ،برامج الكمبيوتر المسجلة،
بطاقات هوية مغناطيسية ،المعالجات الدقيقة ،شاشات [برامج الكمبيوتر] ،األقراص الضوئية،
بطاقات الشعار اإل لكترونية للبضائع ،بطاقات الدوائر المتكاملة [البطاقات الذكية] ،البطاقات
الذكية [بطاقات الدوائر المتكاملة] ،حاسبات الجيب ،مشغل ومضي لناقل تتابعي مشترك ،أجهزة
الكمبيوتر المحمول ،األكمام ألجهزة الكمبيوتر المحمولة ،أغشية واقية مهيأة لشاشات الكمبيوتر،
رموز األما ن [أجهزة التشفير] ،أغطية ألجهزة الكمبيوتر اللوحي ،ألواح الكتابة التفاعلية
اإللكترونية ،المساعدون الرقميون الشخصيون [أجهزة المساعد الرقمي الشخصي] ،منصات
برامج الكمبيوتر  ،المسجلة أو القابلة للتنزيل ،برنامج ألعاب الكمبيوتر  ،يمكن تنزيله ،مناصب
مهيأة ألجهزة ا لكمبيوتر المحمولة ،محافظ إلكترونية قابلة للتنزيل ،بطاقات الهوية البيومترية،
حلقات ذكية [معالجة البيانات] ،أجندات إلكترونية ،عداد الخطى ،عدادات ،جهاز تسجيل الوقت،
أجهزة فحص الدمغات البريدية ،كاشفات العمالت المزيفة ،محطات بطاقة االئتمان ،آليات
لألجهزة التي ت عمل بقطع النقود المعدنية ،آالت إمالء ،صور مجسمة ،معرف بصمة اإلصبع،
جهاز التعرف على الوجه ،آالت التصوير (الفوتوغرافية  ،الكهروستاتيكية  ،الحرارية) ،ساعات
الوقت [أجهزة تسجيل الوقت] ،مقاييس الحمامات ،أجهزة وأدوات قياس الوزن ،الموازين مع
أجهزة تحليل كتلة الجسم  ،مقياس الدهون في الجسم ،مقياس الدهون في الجسم لألغراض
المنزلية ،اإلجراءات ،بوصالت للقياس ،المساطر [أدوات القياس] ،لوحات اإلعالنات
اإللكترونية ،فوانيس اإلشارة ،الهواتف الخلوية ،حاملي الهواتف المحمولة ،الهواتف الذكية ،أفالم
واقية تتكيف مع الهواتف الذكية ،هو اتف ذكية على شكل ساعة ،حاالت الهواتف الذكية ،ملحقات
الهواتف الذكية ،الهواتف المحمولة ،أحزمة الهاتف الخليوي ،مجموعات حر اليدين للهواتف،
جهاز نظام تحديد المواقع العالمي ،جهاز التواصل ،نظام اإلتصال الداخلي ،أدوات مالحية،
أجهزة تعقب النشاط القابلة لالرتداء ،هو اتف ذكية على شكل أساور للمعصم ،قطع غيار الهواتف
المحمولة والهواتف الذكية ،حامالت وأحزمة وشارات وشرائط تعليق ومشابك للهواتف المحمولة
والهواتف الذكية ،أغطية أفالم واقية للهواتف المحمولة والهواتف الذكية ،جهاز الهاتف،
مرسالت [اتصاالت] ،هواتف الفيديو ،معدات وأجهزة وأدوات االتصاالت اإللكترونية ،موجهات
الشبكة ،بوابة (شبكات) ،جهاز تقليل الحرارة للهواتف الخلوية ،أجهزة التوجيه ،عصي سيلفي
للهواتف المحمولة ،مناصب أحادية تستخدم اللتقاط صور عن طريق وضع هاتف ذكي أو كاميرا
خارج النطاق الطبيعي للذراع ،بوابة (شبكات) متعددة الوظائف ،بوابة (شبكات) متعددة

Date of

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services
Computers; bags adapted for laptops; Wearable computers; computer
;software, recorded; Computer software applications, downloadable
Computer hardware; notebook computers; tablet computers; calculating
machines; central processing units [processors]; computer game software,
;recorded; computer memory devices; Interactive touch screen terminals
mobile phone software applications, downloadable; computer peripheral
devices; data processing apparatus; encoded identification bracelets,
magnetic; Smart band; Bracelet wristband; telepresence robots; encoded
magnetic cards; readers [data processing equipment]; scanners [data
processing equipment]; downloadable image files; downloadable music
files; downloadable ring tones for mobile phones; electronic pens [visual
display units]; electronic publications, downloadable; electronic pocket
translators; smart glasses (data processing); magnetic data media; magnetic
encoded credit cards; SIM cards; monitors [computer hardware]; mouse
pads; Mouse [computer peripheral]; Humanoid robots with artificial
intelligence; printers for use with computers; Photo printers; E book; Ink
cartridges, unfilled, for printers and photocopiers; pens with conductive
point for touch screen devices; computer keyboards; inkjet printers; laptop
;sleeves; Smartwatches (data processing apparatus); LED displays; displays
digital photo printers; cases adapted for computers; computer programs,
recorded; identity cards, magnetic; microprocessors; monitors [computer
programs]; optical discs; electronic tags for goods; integrated circuit cards
[smart cards]; smart cards [integrated circuit cards]; pocket calculators; USB
flash drives; laptop computers; sleeves for laptops; protective films adapted
for computer screens; security tokens [encryption devices]; covers for tablet
computers; electronic interactive whiteboards; personal digital assistants
[PDAs]; computer software platforms, recorded or downloadable; computer
game software, downloadable; stands adapted for laptops; downloadable e
wallets; biometric identity cards; smart rings [data processing]; electronic
agendas; pedometers; Counters; time recording apparatus; apparatus to
;check franking; counterfeit coin detectors; credit card terminals
;mechanisms for coin operated apparatus; dictating machines; holograms
fingerprint identifier; Facial recognition apparatus; photocopiers
;](photographic, eletrostatic, thermic); time clocks [time recording devices
Bathroom scales; Weighing apparatus and instruments; scales with body
;mass analysers; body fat scale; body fat scale for household purposes
;]Measures; compasses for measuring; rulers [measuring instruments
electronic notice boards; signal lanterns; cellular phones; Cell phone
;holders; smart phones; Protective films adapted for smartphones
Smartphones in the shape of a watch; smartphone cases; smartphone
accessories; mobile telephones; cell phone straps; hands free kits for
phones; global positioning system [gps] apparatus; intercommunication
;apparatus; Intercoms; navigational instruments; Wearable activity trackers
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األوضاع ،بلوتوث إنذار ضد الضياع ،ساعات هاتف األطفال ،مكبر إشارة واي فاي ،اتصاالت
خط الطاقة ،وحدة تحكم الشبكة المحلية الالسلكية ،أجهزة وأدوات المالحة اإللكترونية وتحديد
المواقع ،حاالت الهاتف الخليوي ،صناديق الفروع [كهرباء] ،أجهز ة الراديو ،فلم واقي لشاشة
الهاتف المحمول ،جهاز مالحة السيارات ،هوائيات السيارة ،كاميرات الفيديو ،روبوتات المراقبة
األمنية ،كاميرات الرؤية الخلفية للسيارات ،أقراص مضغوطة [صوت وفيديو] ،سماعات،
صناديق الموسيقى (جوك بوكس) الموسيقي ،مكبرات الصوت ،خزائن لمكبرات الصوت،
الميكروفونات ،مشغالت الوسائط المحمولة ،أجهزة استقبال (صوت وفيديو) ،جهاز تسجيل
الصوت ،جهاز نقل الصوت ،جهاز تلفزيون ،مسجالت الفيديو ،شاشات عرض الفيديو القابلة
لالرتداء ،سماعات الواقع االفتراضي ،سماعات السلكية للهواتف الذكية ،خالطات الصوت،
كاميرات لوحة القيادة ،آالت التعلم ،آلة الترجمة ،قارئات الكتب اإللكترونية ،قمة مجموعة
صناديق ،شاشات عرض التلفزيون ،خزائن ،خزائن مع شاشة تعمل باللمس ،صوت التلفزيون،
شاشات عرض الفيديو المثبتة على الرأس ،كاميرات الذكاء االصطناعي ،الكاميرات ،تغيير إمالة
الكاميرا ،جهاز عرض ليزر للتلفاز ،تلفزيون بإسقاط ليزر ،مسجالت الرؤية الخلفية ،مرآة
الرؤية الخلفية الذكية ،آالت التعليم المبكر ،أقالم تتحدث ،رواة القصص ،آالت بطاقات تعليم،
شبكة فك التشفير ،سماعة بلوتوث ،غطاء مقاوم للماء لكاميرات الفيديو ،تلفزيونات عالية
الوضوح ،معالجات الصوت ا لرقمية ،كاميرات للكمبيوتر الشخصي ،المعدات الصوتية ،أجهزة
الراديو ،كاميرا ويب ،أجهزة البث الرقمي للوسائط المتعددة ،سماعات إلغاء الضوضاء ،شريط
تسجيالت ،سماعات الرأس ،إطارات الصور الرقمية ،أجهزة مراقبة األطفال ،األجهزة
اإللكترونية المسموعة مع الكتب ،مكبر صوت للسيارة ،معدات صوت السيارة ،كاميرات
[تصوير] ،حقائب خاصة ألجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي ،أجهزة عرض الفيديو،
مرشحات [تصوير] ،جهاز الطرد ،لتقف على جهاز التصوير ،عصي الصور الذاتية [مناصب
أحادية محمولة باليد] ،أجهزة العرض ،أجهزة عرض ليزر ،شاشات العرض ،أجهزة عرض
الوسائط المتعددة ،شاشات عرض لألفالم ،محددات المناظر  ،التصوير الفوتوغرافي ،أغشية
[تصوير] ،مرشحات لألشعة فوق البنفسجية للتصوير ،مناصب ثالثية القوائم للكاميرات ،أجهزة
إضاءة وماضة [للتصوير الفوتوغرافي] ،عدسات سيلفي ،أكياس مهيأة لجهاز التصوير
الفوتوغرافي ،أجهزة وأدوات المسح ،جهاز قياس ،كاشف جودة الهواء الخارجي ،أجهزة القياس
عن بعد ،جهاز تحليل الهواء ،مقياس الرطوبة ،كاشفات األشعة تحت الحمراء ،مؤشرات
أوتوماتيكية للضغط المنخفض في إطارات السيارة ،أجهزة قياس ضغط اإلطارات ،جهاز فحص
سرعة المركبات ،جهاز تشخيص  ،ليس لألغراض الطبية ،األساور المتصلة [أدوات القياس]،
قلم اختبار جودة المياه إجمالي المواد المذابة ،مقياس الرطوبة ،أدوات القياس ،جهاز قياس
الضغط ،مؤشرات درجة الحرارة ،جهاز التدريس ،روبوتات تعليم ،روبوتات المختبر ،جهاز
التدريس السمعي البصري ،أجهزة وأدوات الكيميا ء ،أجهزة قياس كهربائية ،محاثات [كهرباء]،
أجهزة محاكاة لتوجيه المركبات والتحكم فيها ،تحقيقات لألغراض العلمية ،األجهزة واألدوات
البصرية ،المجاهر ،عدسات مكبرة [بصريات] ،أجهزة وأدوات لعلم الفلك ،التلسكوبات ،كبالت
ناقل تتابعي مشترك للهواتف المحمولة ،أسالك الهاتف ،مواد مصادر الرئيسية للتيار الكهربائي
[أسالك وكبالت] ،كبالت البيانات ،كبالت ناقل تتابعي مشترك ،خط اتصال الصوت ،كابالت
المحول الكهربائي ،أحزمة األسالك الكهربائية للسيارات ،أشباه الموصالت ،رقائق للدوائر
المتكاملة ،رقائق [دوائر متكاملة] ،وحدة تحكم الكترونية للسيارات ،الموصالت الكهربائية،
مبدالت التيار الكهربائي ،المواد واألجهزة المغناطيسية ،الثنائيات الباعثة للضوء [ثنائي باعث
للضوء] ،محوالت الطاقة ،مفاتيح كهربائية ،المقابس الكهربائية ،مآخذ كهربائية ،محوالت
كهربائية ،مجسات ،مجسات الحركة ،مجسات درجة الحرارة ،مجسات األشعة تحت الحمراء،
مجسات الرطوبة ،مجسات الباب والنافذة ،مستشعرات الضوء ،مستشعر التشبع بالمياه
والتسرب ،قابس شحن عالي السرعة ،مفاتيح السلكية ،مفاتيح الحائط ،مفاتيح ذكية ،الغير مكثفة،
المقابس ونقاط االتصال األخرى [التوصيالت الكهربائية] ،أجهزة استشعار تعمل باللمس،
مجسات اللمس ،مقابس محول ،مجسات التنبيه ،مجسات لتحديد درجة الحرارة ،مجسات الرقاقة
الحيوية ،مجسات التعرف على الحركة ،لفائف كهربائية ،مربعات التوصيل [كهرباء] ،لوحات
التوزيع [كهرباء] ،وصالت للخطوط الكهربائية ،الوصالت الكهربائية ،مجسات وقوف
السيارات  ،شاشات الفيديو ،شاشات تعمل باللمس ،شاشة خاصة مضادة للوهج لتلفزيون العرض
بالليزر ،جهاز التحكم عن بعد ،ألياف بصرية [خيوط موصلة للضوء] ،جهاز تنظيم الحرارة،
التركيبات الكهربائية للتحكم عن بعد في العمليات الصناعية ،جهاز كهربائي للتبديل ،عصا
اإلضاءة ،مانعات الص واعق ،أجهزة تحليل كهربائي ،جهاز اطفاء حريق ،أجهزة إطفاء حريق
للسيارات ،أجهزة ومنشآت إلنتاج األشعة السينية  ،وليس لألغراض الطبية ،الخوذات الواقية،
أجهزة حماية لالستخدام الشخصي ضد الحوادث ،أقنعة واقية ،نظارات تزلج ،نظارات السباحة،
أقنعة للسباحة ،خوذات لراكبي الدراجات النارية ،نظارات للغطس ،نظارات التزلج ،خوذات
الجليد ،جهاز التنفس تحت الماء ،مشابك أنف للسباحة ،المالبس الواقية التي يرتديها راكبو
الدراجات النارية للحماية من الحوادث أو اإلصابة ،مالبس للحماية من الحوادث واإلشعاع
والحريق ،نظارات مضادة للوهج ،أقنعة للخوذات ،أنابيب التنفس للغطس ،نظارات واقية ،جهاز
إنذار ،جهاز تحذير ضد السرقة ،أجهزة اإلنذار الصوتي ،منشآت منع السرقة الكهربائية ،أقفال
األبواب البيومترية ،أقفال ذكية ،ثقوب الباب [عدسات مكبرة] لألبواب ،أجراس األبواب
الكهربائية ،جهاز إنذار الحريق ،أجهزة كشف الدخان ،أجهزة إنذار تسرب المياه ،أقفال أبواب
رقمية ،أقفال كهربائية ،أنظمة التحكم في الوصول اإللكترونية لألبواب المتشابكة ،نظارة طبية،
نظارة شمسيه ،نظارات ثالثية األبعاد ،بطاريات كهربائية ،شواحن البطاريات ،شاحن السلكي،
شاحن ناقل تتابعي مشترك ،مصدر طاقة محمو ل (بطاريات قابلة إلعادة الشحن) ،شواحن
هواتف نقالة للسيارة ،البطاريات الكهربائية للسيارات ،بطارية السيارة ،بطاريات السيارات،
الرسوم المتحركة ،صفارات رياضية ،مغناطيس ديكور ،أطواق إلكترونية لتدريب الحيوانات،
شمعدانات فحص البيض ،أسوار مكهربة ،مثبطات السيارة المحمولة التي يتم التحكم فيها عن بعد

Smartphones in the form of wristbands; parts for mobile telephones and
smartphones; holders, straps, armbands, lanyards and clips for mobile
phones and smartphones; protective film covers for mobile telephones and
smartphones; telephone apparatus; transmitters [telecommunication]; video
telephones; electronic communication equipment, apparatus and
;instruments; Network routers; gateway; Heat sink for cellular phones
routers; selfie sticks for mobile phones; monopods used to take photographs
by positiioning a smartphone or camera beyond the normal range of the
arm; multiple function gateway; multimode gateway; bluetooth anti lost
alarm; children's telephone watches; WIFI signal amplifier; power line
communication; wireless LAN controller; electronic navigation and
positioning apparatus and instruments; cell phone cases; branch boxes
[electricity]; radios; protective film for mobile phone screen; Automobile
;navigation device; Car antennas; camcorders; security surveillance robots
Rearview cameras for vehicles; compact discs [audio video]; Headsets; juke
;boxes, musical; loudspeakers; Cabinets for loudspeakers; microphones
portable media players; receivers (audio and video ); sound recording
apparatus; sound transmitting apparatus; television apparatus; video
;recorders; Wearable video display monitors; Virtual reality headsets
;wireless headsets for smartphones; audio mixers; Dashboard cameras
Learning machines; Translation machine; Electronic book readers; Set top
;boxes; television displays; cabinets; cabinets with touch screen; TV audio
head mounted video displays; AI cameras; cameras; pan tilt camera; Laser
;projection TV set; Laser projection television; rearview recorders
intelligent rearview mirror; early education machines; talking pens; story
;tellers; cards learning machines; network set top boxes; bluetooth headset
waterproof cover for camcorders; high definition televisions; digital sound
;processors; cameras for personal computer; acoustic equipment; radio sets
WEB camera; DMB [Digital Multimedia Broadcasting] televisions; noise
;cancelling earphones; tape recorders; headphones; digital photo frames
baby monitors; electronic audible devices with books; Car speaker; Car
audio equipments; cameras [photography]; cases especially made for
photographic apparatus and instruments; Video projectors; filters
;[photography]; projection apparatus; stands for photographic apparatus
Selfie sticks [hand held monopods]; projectors; laser projectors; projection
;screens; multimedia projectors; projection screens for movie films
viewfinders, photographic; diaphragms [photography]; filters for ultraviolet
rays, for photography; tripods for cameras; flashlights [photography]; selfie
lenses; bags adapted for photographic apparatus; surveying apparatus and
;instruments; measuring apparatus; Outdoor air quality detector; telemeters
air analysis apparatus; hygrometers; infrared detectors; Automatic indicators
of low pressure in vehicle tires; tire pressure measurers; speed checking
;apparatus for vehicles; diagnostic apparatus, not for medical purposes
Connected bracelets [measuring instruments]; Water quality TDS testing
pen; Hygrothermograph; tool measuring instruments; pressure measuring
;apparatus; temperature indicators; teaching apparatus; Teaching robots
laboratory robots; audiovisual teaching apparatus; chemistry apparatus and
instruments; measuring devices, electric; inductors [electricity]; Simulators
;for the steering and control of vehicles; probes for scientific purposes
Optical apparatus and instruments; microscopes; magnifying glasses
[optics]; apparatus and instruments for astronomy; telescopes; USB cables
for cellphones; telephone wires; electricity mains (materials for ) [wires,
cables]; data cables; USB cables; audio connection line; electric adapter
cables; electric wire harnesses for automobiles; semi conductors; wafers for
integrated circuits; chips [integrated circuits]; Electronic control unit for
automobiles; Conductors, electric; commutators; magnetic materials and
;devices; light emitting diodes [LED]; Power adapters; switches, electric
Electric plugs; Electric sockets; Electrical adapters; sensors; Motion
sensors; Temperature sensors; Infrared sensors; humidity sensors; Door and
window sensors; Light sensors; waterlogging and leak sensor; high speed
;charging plug; wireless switches; wall switches; smart switches
;]deconcentrator; sockets, plugs and other contacts [electric connections
touchscreen sensors; touch sensors; adapter plugs; alarm sensors; sensors for
;determining temperature; biochip sensors; motion recognizing sensors
;]coils, electric; junction boxes [electricity]; distribution consoles [electricity
connections for electric lines; connections, electric; parking sensors for
vehicles; video screens; touch screens; Special anti glare screen for laser
projection television; remote control apparatus; Optical fibers [light
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conducting filaments]; Heat regulating apparatus; electric installations for
the remote control of industrial operations; electric apparatus for
commutation; Lightning rods; lightning arresters; electrolysers; Fire
extinguishing apparatus; fire extinguishing apparatus for automobiles;
apparatus and installations for the production of X rays, not for medical
purposes; protective helmets; Protection devices for personal use against
accidents; Protective masks; ski goggles; swimming goggles; swimming
face masks; helmets for motorcyclists; goggles for scuba diving; ski glasses;
snowboard helmets; underwater breathing apparatus; nose clips for
swimming; protective clothing for wear by motorcyclists for protection
against accident or injury; clothing for protection against accidents,
irradiation and fire; anti glare glasses; visors for helmets; snorkels; goggles;
alarms; anti theft warning apparatus; sound alarms; theft prevention
installations, electric; Biometric fingerprint door locks; smart locks;
peepholes [magnifying lenses] for doors; Electric door bells; Fire alarms;
Smoke detectors; Water intrusion alarms; Digital door locks; Locks,
electric; electronic access control systems for interlocking doors;
Eyeglasses; Sunglasses; 3D spectacles; batteries, electric; battery chargers;
Wireless charger; USB charger; portable power source (rechargeable
batteries); chargers for car mobile phone; batteries, electric, for vehicles;
Car battery; Automobile accumulator; Animated cartoons; Sports whistles;
Decorative magnets; Electronic collars to train animals; egg candlers;
electrified fences; portable remote controlled car retarders.
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من اجل البضائع/الخدمات التالية

أجهزة الكمبيوتر ،أكياس مناسبة ألجهزة الكمبيوتر المحمولة ،أجهزة كمبيوتر قابلة
لالرتداء ،برامج الكمبيوتر المسجلة ،تطبيقات برامج الكمبيوتر  ،قابلة للتنزيل ،أجزاء
الكمبيوتر ،أجهزة كمبيوتر محمولة ،أجهزة الكمبيوتر اللوحية ،آالت الحساب ،وحدات
المعالجة المركزية [ا لمعالجات] ،برنامج ألعاب الكمبيوتر  ،مسجلة ،أجهزة ذاكرة
الكمبيوتر ،محطات شاشة تفاعلية تعمل باللمس ،تطبيقات برامج الهاتف المحمول ،
قابلة للتنزيل ،أجهزة ملحقة بالكمبيوتر ،جهاز معالجة البيانات ،أساور مغناطيسية
مشفرة لتحديد الهوية ،سوار ذكي ،سوار معصم ،الروبوتات عن بعد ،البطاقات
المغناطيسية المشفرة ،القراء [معدات معالجة البيانات] ،ماسحات ضوئية [معدات
معالجة البيانات] ،ملفات الصور القابلة للتنزيل ،ملفات الموسيقى القابلة للتنزيل،
نغمات للتنزيل للهواتف النقالة ،أقالم إلكترونية [وحدات عرض مرئية] ،منشورات
إلكترونية ق ابلة للتنزيل ،مترجمي الجيب اإللكترونيين ،النظارات الذكية (معالجة
البيانات) ،وسائط البيانات المغناطيسية ،بطاقات االئتمان المغناطيسية المشفرة،
بطاقات وحدة تعريف المشترك ،شاشات [أجهزة الكمبيوتر] ،مسند فأرة الحاسوب،
فأرة الحاسوب [ملحقات الكمبيوتر] ،الروبوتات ذات الذكاء االصطناعي ،طابعات
لالستخدام مع أجهزة الكمبيوتر ،طابعات الصور ،الكتاب االلكتروني ،خراطيش حبر
فارغة للطابعات وآالت التصوير ،أقالم مع نقطة موصلة ألجهزة الشاشات التي تعمل
باللمس ،لوحات مفاتيح الكمبيوتر ،الطابعات النافثة للحبر ،األكمام الكمبيوتر
المحمول ،الساعات الذكية (جهاز معالجة البيانات) ،شاشات ثنائي باعث للضوء،
شاشات عرض ،طابعات الصور الرقمية ،حقائب مهيأة ألجهزة الكمبيوتر ،برامج
الكمبيوتر المسجلة ،بطاقات هوية مغناطيسية ،المعالجات الدقيقة ،شاشات [برامج
الكمبيوتر] ،األقراص الضوئية ،بطاقات الشعار اإللكترونية للبضائع ،بطاقات الدوائر
المتكاملة [البطاقات الذكية] ،البطاقات الذكية [بطاقات الدوائر المتكاملة] ،حاسبات
الجيب ،مشغل ومضي لناقل تتابعي مشترك ،أجهزة الكمبيوتر المحمول ،األكمام
ألجهزة الكمبيوتر المحمولة ،أغشية واقية مهيأة لشاشات الكمبيوتر ،رموز األمان
[أجهزة التشفير] ،أغطية ألجهزة الكمبيوتر اللوحي ،ألواح الكتابة التفاعلية
اإللكترونية ،المساعدون الرقميون الشخصيون [أجهزة المساعد الرقمي الشخصي]،
منصات برامج الكمبيوتر  ،المسجلة أو القابلة للتنزيل ،برنامج ألعاب الكمبيوتر ،
يمكن تنزيله ،مناصب مهيأة ألجهزة الكمبيوتر المحمولة ،محافظ إلكترونية قابلة
للتنزيل ،بطاقات الهوية البيومترية ،حلقات ذكية [معالجة البيانات] ،أجندات
إلكترونية ،عداد الخطى ،عدادات ،جهاز تسجيل الوقت ،أجهزة فحص الدمغات
البريدية ،كاشفات العمالت المزيفة ،محطات بطاقة االئتمان ،آليات لألجهزة التي تعمل
بقطع النقود المعدنية ،آالت إمالء ،صور مجسمة ،معرف بصمة اإلصبع ،جهاز
التعرف على الوجه ،آالت التصوير (الفوتوغرافية  ،الكهروستاتيكية  ،الحرارية)،
ساعات الوقت [أجهزة تسجيل الوقت] ،مقاييس الحمامات ،أجهزة وأدوات قياس
الوزن ،الموازين مع أجهزة تحليل كتلة الجسم ،مقياس الدهون في الجسم ،مقياس
الدهون في الجسم لألغراض المنزلية ،اإلجراءات ،بوصالت للقياس ،المساطر
[أدوات القياس] ،لوحات اإلعالنات اإللكترونية ،فوانيس اإلشارة ،الهواتف الخلوية،

Date of
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;Computers; bags adapted for laptops; Wearable computers
computer software, recorded; Computer software applications,
downloadable; Computer hardware; notebook computers; tablet
computers; calculating machines; central processing units
[processors]; computer game software, recorded; computer memory
devices; Interactive touch screen terminals; mobile phone software
applications, downloadable; computer peripheral devices; data
;processing apparatus; encoded identification bracelets, magnetic
Smart band; Bracelet wristband; telepresence robots; encoded
magnetic cards; readers [data processing equipment]; scanners [data
processing equipment]; downloadable image files; downloadable
music files; downloadable ring tones for mobile phones; electronic
;pens [visual display units]; electronic publications, downloadable
;)electronic pocket translators; smart glasses (data processing
;magnetic data media; magnetic encoded credit cards; SIM cards
monitors [computer hardware]; mouse pads; Mouse [computer
peripheral]; Humanoid robots with artificial intelligence; printers
for use with computers; Photo printers; E book; Ink cartridges,
unfilled, for printers and photocopiers; pens with conductive point
;for touch screen devices; computer keyboards; inkjet printers
laptop sleeves; Smartwatches (data processing apparatus); LED
displays; displays; digital photo printers; cases adapted for
;computers; computer programs, recorded; identity cards, magnetic
;microprocessors; monitors [computer programs]; optical discs
;]electronic tags for goods; integrated circuit cards [smart cards
smart cards [integrated circuit cards]; pocket calculators; USB flash
drives; laptop computers; sleeves for laptops; protective films
;]adapted for computer screens; security tokens [encryption devices
;covers for tablet computers; electronic interactive whiteboards
personal digital assistants [PDAs]; computer software platforms,
;recorded or downloadable; computer game software, downloadable
stands adapted for laptops; downloadable e wallets; biometric
;identity cards; smart rings [data processing]; electronic agendas
pedometers; Counters; time recording apparatus; apparatus to check
;franking; counterfeit coin detectors; credit card terminals
;mechanisms for coin operated apparatus; dictating machines
;holograms; fingerprint identifier; Facial recognition apparatus

95

حاملي الهواتف المحمولة ،الهواتف الذكية ،أفالم واقية تتكيف مع الهواتف الذكية،
هو اتف ذكية على شكل ساعة ،حاالت الهواتف الذكية ،ملحقات الهواتف الذكية،
الهواتف المحمولة ،أحزمة الهاتف الخليوي ،مجموعات حر اليدين للهواتف ،جهاز
نظام تحديد المواقع العالمي ،جهاز التواصل ،نظام اإلتصال الداخلي ،أدوات مالحية،
أجهزة تعقب النشاط القابلة لالرتداء ،هواتف ذكية على شكل أساور للمعصم ،قطع
غيار الهواتف المحمولة والهواتف الذكية ،حامالت وأحزمة وشارات وشرائط تعليق
ومشابك للهواتف المحمولة والهواتف الذكية ،أغطية أفالم واقية للهواتف المحمولة
والهواتف الذكية ،جهاز الهاتف ،مرسالت [اتصاالت] ،هواتف الفيديو ،معدات
وأج هزة وأدوات االتصاالت اإللكترونية ،موجهات الشبكة ،بوابة (شبكات) ،جهاز
تقليل الحرارة للهواتف الخلوية ،أجهزة التوجيه ،عصي سيلفي للهواتف المحمولة،
مناصب أحادية تستخدم اللتقاط صور عن طريق وضع هاتف ذكي أو كاميرا خارج
النطاق الطبيعي للذراع ،بوابة (شبكات) متعددة الوظائف ،بوابة (شبكات) متعددة
األوضاع ،بلوتوث إنذار ضد الضياع ،ساعات هاتف األطفال ،مكبر إشارة واي فاي،
اتصاالت خط الطاقة ،وحدة تحكم الشبكة المحلية الالسلكية ،أجهزة وأدوات المالحة
اإللكترونية وتحديد المواقع ،حاالت الهاتف الخليوي ،صناديق الفروع [كهرباء]،
أجهز ة الراديو ،فلم واقي لشاشة الهاتف المحمول ،جهاز مالحة السيارات ،هوائيات
السيارة ،كاميرات الفيديو ،روبوتات المراقبة األمنية ،كاميرات الرؤية الخلفية
للسيارات ،أقراص مضغوطة [صوت وفيديو] ،سماعات ،صناديق الموسيقى (جوك
بوكس) الموسيقي ،مكبرات الصوت ،خزائن لمكبرات الصوت ،الميكروفونات،
مشغالت الوسائط المحمولة ،أجهزة استقبال (صوت وفيديو) ،جهاز تسجيل الصوت،
جهاز نقل الصوت ،جهاز تلفزيون ،مسجالت الفيديو ،شاشات عرض الفيديو القابلة
لالرتداء ،سماعات الواقع االفتراضي ،سماعات السلكية للهواتف الذكية ،خالطات
الصوت ،كاميرات لوحة القيادة ،آالت التعلم ،آلة الترجمة ،قارئات الكتب اإللكترونية،
قمة مجموعة صناديق ،شاشات عرض التلفزيون ،خزائن ،خزائن مع شاشة تعمل
باللمس ،صوت التلفزيون ،شاشات عرض الفيديو المثبتة على الرأس ،كاميرات الذكاء
االصطناعي ،الكاميرات ،تغيير إمالة الكاميرا ،جهاز عرض ليزر للتلفاز ،تلفزيون
بإسقاط ليزر ،مسجالت الرؤية الخلفية ،مرآة الرؤية الخلفية الذكية ،آالت التعليم
المبكر ،أقالم تتحدث ،رواة القصص ،آالت بطاقات تعليم ،شبكة فك التشفير ،سماعة
بلوتوث ،غطاء مقاوم للماء لكاميرات الفيديو ،تلفزيونات عالية الوضوح ،معالجات
الصوت الرقمية ،كاميرات للكمبيوتر الشخصي ،المعدات الصوتية ،أجهزة الراديو،
كاميرا ويب ،أجهزة البث الرقمي للوسائط المتعددة ،سماعات إلغاء الضوضاء ،شريط
تسجيالت ،سماعات الرأس ،إطارات الصور الرقمية ،أجهزة مراقبة األطفال،
األجهزة اإللكترونية المسموعة مع الكتب ،مكبر صوت للسيارة ،معدات صوت
السيارة ،كاميرات [تصوير] ،حقائب خاصة ألجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي،
أجهزة عرض الفيديو ،مرشحات [تصوير] ،جهاز الطرد ،لتقف على جهاز التصوير،
عصي الصور الذاتية [مناصب أحادية محمولة باليد] ،أجهزة العرض ،أجهزة عرض
ليزر ،شاشات العرض ،أجهزة عرض الوسائط المتعددة ،شاشات عرض لألفالم،
محددات المناظر  ،التصوير الفوتوغرافي ،أغشية [تصوير] ،مرشحات لألشعة فوق
البنفسجية للتصوير ،مناصب ثالثية القوائم للكاميرات ،أجهزة إضاءة وماضة
[للتصوير الفوتوغرافي] ،عدسات سيلفي ،أكياس مهيأة لجهاز التصوير الفوتوغرافي،
أجهزة وأدوات المسح ،جهاز قياس ،كاشف جودة الهواء الخارجي ،أجهزة القياس عن
بعد ،جهاز تحليل الهواء ،مقياس الرطوبة ،كاشفات األشعة تحت الحمراء ،مؤشرات
أوتوماتيكية للضغط المنخفض في إطارات السيارة ،أجهزة قياس ضغط اإلطارات،
جهاز فحص سرعة المركبات ،جهاز تشخيص  ،ليس لألغراض الطبية ،األساور
المتصلة [أدوات القياس] ،قلم اختبار جودة المياه إجمالي المواد المذابة ،مقياس
الرطوبة ،أدوات القياس ،جهاز قياس الضغط ،مؤشرات درجة الحرارة ،جهاز
التدريس ،روبوتات تعليم ،روبوتات المختبر ،جهاز التدريس السمعي البصري،
أجهزة وأدوات الكيميا ء ،أجهزة قياس كهربائية ،محاثات [كهرباء] ،أجهزة محاكاة
لتوجيه المركبات والتحكم فيها ،تحقيقات لألغراض العلمية ،األجهزة واألدوات
البصرية ،المجاهر ،عدسات مكبرة [بصريات] ،أجهزة وأدوات لعلم الفلك،
التلسكوبات ،كبالت ناقل تتابعي مشترك للهواتف المحمولة ،أسالك الهاتف ،مواد
مصادر الرئيسية للتيار الكهربائي [أسالك وكبالت] ،كبالت البيانات ،كبالت ناقل
تتابعي مشترك ،خط اتصال الصوت ،كابالت المحول الكهربائي ،أحزمة األسالك
الكهربائية للسيارات ،أشباه الموصالت ،رقائق للدوائر المتكاملة ،رقائق [دوائر
متكاملة] ،وحدة تحكم الكترونية للسيارات ،الموصالت الكهربائية ،مبدالت التيار
الكهربائي ،المواد واألجهزة المغناطيسية ،الثنائيات الباعثة للضوء [ثنائي باعث
للضوء] ،محوالت الطاقة ،مفاتيح كهربائية ،المقابس الكهربائية ،مآخذ كهربائية،
محوالت كهربائية ،مجسات ،مجسات الحركة ،مجسات درجة الحرارة ،مجسات
األشعة تحت الحمراء ،مجسات الرطوبة ،مجسات الباب والنافذة ،مستشعرات الضوء،
مستشعر التشبع بالمياه والتسرب ،قابس شحن عالي السرعة ،مفاتيح السلكية ،مفاتيح
الحائط ،مفاتيح ذكية ،الغير مكثفة ،المقابس ونقاط االتصال األخرى [التوصيالت

photocopiers (photographic, eletrostatic, thermic); time clocks [time
recording devices]; Bathroom scales; Weighing apparatus and
instruments; scales with body mass analysers; body fat scale; body
fat scale for household purposes; Measures; compasses for
measuring; rulers [measuring instruments]; electronic notice
boards; signal lanterns; cellular phones; Cell phone holders; smart
phones; Protective films adapted for smartphones; Smartphones in
;the shape of a watch; smartphone cases; smartphone accessories
;mobile telephones; cell phone straps; hands free kits for phones
global positioning system [gps] apparatus; intercommunication
apparatus; Intercoms; navigational instruments; Wearable activity
trackers; Smartphones in the form of wristbands; parts for mobile
telephones and smartphones; holders, straps, armbands, lanyards
and clips for mobile phones and smartphones; protective film
covers for mobile telephones and smartphones; telephone
;apparatus; transmitters [telecommunication]; video telephones
;electronic communication equipment, apparatus and instruments
;Network routers; gateway; Heat sink for cellular phones; routers
selfie sticks for mobile phones; monopods used to take photographs
by positiioning a smartphone or camera beyond the normal range of
the arm; multiple function gateway; multimode gateway; bluetooth
;anti lost alarm; children's telephone watches; WIFI signal amplifier
power line communication; wireless LAN controller; electronic
navigation and positioning apparatus and instruments; cell phone
cases; branch boxes [electricity]; radios; protective film for mobile
;phone screen; Automobile navigation device; Car antennas
camcorders; security surveillance robots; Rearview cameras for
vehicles; compact discs [audio video]; Headsets; juke boxes,
;musical; loudspeakers; Cabinets for loudspeakers; microphones
portable media players; receivers (audio and video ); sound
recording apparatus; sound transmitting apparatus; television
;apparatus; video recorders; Wearable video display monitors
Virtual reality headsets; wireless headsets for smartphones; audio
mixers; Dashboard cameras; Learning machines; Translation
machine; Electronic book readers; Set top boxes; television
displays; cabinets; cabinets with touch screen; TV audio; head
;mounted video displays; AI cameras; cameras; pan tilt camera
Laser projection TV set; Laser projection television; rearview
;recorders; intelligent rearview mirror; early education machines
talking pens; story tellers; cards learning machines; network set top
boxes; bluetooth headset; waterproof cover for camcorders; high
definition televisions; digital sound processors; cameras for
;personal computer; acoustic equipment; radio sets; WEB camera
DMB [Digital Multimedia Broadcasting] televisions; noise
cancelling earphones; tape recorders; headphones; digital photo
frames; baby monitors; electronic audible devices with books; Car
speaker; Car audio equipments; cameras [photography]; cases
especially made for photographic apparatus and instruments; Video
projectors; filters [photography]; projection apparatus; stands for
;]photographic apparatus; Selfie sticks [hand held monopods
projectors; laser projectors; projection screens; multimedia
projectors; projection screens for movie films; viewfinders,
photographic; diaphragms [photography]; filters for ultraviolet rays,
;]for photography; tripods for cameras; flashlights [photography
selfie lenses; bags adapted for photographic apparatus; surveying
apparatus and instruments; measuring apparatus; Outdoor air
;quality detector; telemeters; air analysis apparatus; hygrometers
infrared detectors; Automatic indicators of low pressure in vehicle
tires; tire pressure measurers; speed checking apparatus for
vehicles; diagnostic apparatus, not for medical purposes; Connected
;bracelets [measuring instruments]; Water quality TDS testing pen
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Hygrothermograph; tool measuring instruments; pressure
measuring apparatus; temperature indicators; teaching apparatus;
Teaching robots; laboratory robots; audiovisual teaching apparatus;
chemistry apparatus and instruments; measuring devices, electric;
inductors [electricity]; Simulators for the steering and control of
vehicles; probes for scientific purposes; Optical apparatus and
instruments; microscopes; magnifying glasses [optics]; apparatus
and instruments for astronomy; telescopes; USB cables for
cellphones; telephone wires; electricity mains (materials for )
[wires, cables]; data cables; USB cables; audio connection line;
electric adapter cables; electric wire harnesses for automobiles;
semi conductors; wafers for integrated circuits; chips [integrated
circuits]; Electronic control unit for automobiles; Conductors,
electric; commutators; magnetic materials and devices; light
emitting diodes [LED]; Power adapters; switches, electric; Electric
plugs; Electric sockets; Electrical adapters; sensors; Motion
sensors; Temperature sensors; Infrared sensors; humidity sensors;
Door and window sensors; Light sensors; waterlogging and leak
sensor; high speed charging plug; wireless switches; wall switches;
smart switches; deconcentrator; sockets, plugs and other contacts
[electric connections]; touchscreen sensors; touch sensors; adapter
plugs; alarm sensors; sensors for determining temperature; biochip
sensors; motion recognizing sensors; coils, electric; junction boxes
[electricity]; distribution consoles [electricity]; connections for
electric lines; connections, electric; parking sensors for vehicles;
video screens; touch screens; Special anti glare screen for laser
projection television; remote control apparatus; Optical fibers [light
conducting filaments]; Heat regulating apparatus; electric
installations for the remote control of industrial operations; electric
apparatus for commutation; Lightning rods; lightning arresters;
electrolysers; Fire extinguishing apparatus; fire extinguishing
apparatus for automobiles; apparatus and installations for the
production of X rays, not for medical purposes; protective helmets;
Protection devices for personal use against accidents; Protective
masks; ski goggles; swimming goggles; swimming face masks;
helmets for motorcyclists; goggles for scuba diving; ski glasses;
snowboard helmets; underwater breathing apparatus; nose clips for
swimming; protective clothing for wear by motorcyclists for
protection against accident or injury; clothing for protection against
accidents, irradiation and fire; anti glare glasses; visors for helmets;
snorkels; goggles; alarms; anti theft warning apparatus; sound
alarms; theft prevention installations, electric; Biometric fingerprint
door locks; smart locks; peepholes [magnifying lenses] for doors;
Electric door bells; Fire alarms; Smoke detectors; Water intrusion
alarms; Digital door locks; Locks, electric; electronic access control
systems for interlocking doors; Eyeglasses; Sunglasses; 3D
spectacles; batteries, electric; battery chargers; Wireless charger;
USB charger; portable power source (rechargeable batteries);
chargers for car mobile phone; batteries, electric, for vehicles; Car
battery; Automobile accumulator; Animated cartoons; Sports
whistles; Decorative magnets; Electronic collars to train animals;
egg candlers; electrified fences; portable remote controlled car
retarders.

 مجسات، مقابس محول، مجسات اللمس، أجهزة استشعار تعمل باللمس،]الكهربائية
 مجسات التعرف، مجسات الرقاقة الحيوية، مجسات لتحديد درجة الحرارة،التنبيه
 لوحات التوزيع،] مربعات التوصيل [كهرباء، لفائف كهربائية،على الحركة
 مجسات وقوف، الوصالت الكهربائية، وصالت للخطوط الكهربائية،][كهرباء
 شاشة خاصة مضادة للوهج، شاشات تعمل باللمس، شاشات الفيديو،السيارات
 ألياف بصرية [خيوط موصلة، جهاز التحكم عن بعد،لتلفزيون العرض بالليزر
 التركيبات الكهربائية للتحكم عن بعد في العمليات، جهاز تنظيم الحرارة،]للضوء
 أجهزة تحليل، مانعات الصواعق، عصا اإلضاءة، جهاز كهربائي للتبديل،الصناعية
 أجهزة ومنشآت إلنتاج، أجهزة إطفاء حريق للسيارات، جهاز اطفاء حريق،كهربائي
 أجهزة حماية لالستخدام، الخوذات الواقية، وليس لألغراض الطبية، األشعة السينية
 أقنعة، نظارات السباحة، نظارات تزلج، أقنعة واقية،الشخصي ضد الحوادث
، نظارات التزلج، نظارات للغطس، خوذات لراكبي الدراجات النارية،للسباحة
 المالبس الواقية التي، مشابك أنف للسباحة، جهاز التنفس تحت الماء،خوذات الجليد
 مالبس للحماية من،يرتديها راكبو الدراجات النارية للحماية من الحوادث أو اإلصابة
 أنابيب التنفس، أقنعة للخوذات، نظارات مضادة للوهج،الحوادث واإلشعاع والحريق
 أجهزة اإلنذار، جهاز تحذير ضد السرقة، جهاز إنذار، نظارات واقية،للغطس
 ثقوب، أقفال ذكية، أقفال األبواب البيومترية، منشآت منع السرقة الكهربائية،الصوتي
، جهاز إنذار الحريق، أجراس األبواب الكهربائية،الباب [عدسات مكبرة] لألبواب
، أقفال كهربائية، أقفال أبواب رقمية، أجهزة إنذار تسرب المياه،أجهزة كشف الدخان
 نظارة، نظارة طبية،أنظمة التحكم في الوصول اإللكترونية لألبواب المتشابكة
 شاحن، شواحن البطاريات، بطاريات كهربائية، نظارات ثالثية األبعاد،شمسيه
 مصدر طاقة محمول (بطاريات قابلة إلعادة، شاحن ناقل تتابعي مشترك،السلكي
 بطارية، البطاريات الكهربائية للسيارات، شواحن هواتف نقالة للسيارة،)الشحن
 مغناطيس، صفارات رياضية، الرسوم المتحركة، بطاريات السيارات،السيارة
 أسوار، شمعدانات فحص البيض، أطواق إلكترونية لتدريب الحيوانات،ديكور
 مثبطات السيارة المحمولة التي يتم التحكم فيها عن بعد،مكهربة
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Date of

15/07/2021

eaaN tpac lppA:

avaya inc
: United States
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

15/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

أفايا إنك
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

2605 Meridian Parkway, Suite
:022  سوت. ميريديان بارك واي2
200, Durham, North Caroline
 الواليات02226٠ دورهام؛ نورث كارولينا
27713, United States of
المتحدة االمريكية
America
UNITED TRADEMARK &
الخدمات المتحدة للعالمات التجارية
PATENT SERVICES
11190 -925852ب.وبراءات االختراع ص
P.O.Box925852- 11190 Suite 7,
الطابق-مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان
2nd floor, Chicago Bldg.,
2 مكتي رقم-الثاني
Abdali, Amman
Class
الصنف
178415
9
9
178415

AVAYA SPACES
Goods/Services

_| Software which provides cloud-based video
conferencing capabilities, .| namely, video, audio,
data collaboration, and text chat; Software _|
which provides persistent collaboration and
communications environments through allowing
users to communicate in both real time and
asynchronous modes, with one or multiple other
users, via _| text, voice, and/or video; Software
which provides a contextual repository of
communications artifacts that enable users to
review _| previous communications sorted or
selected by participants, subject, | date/time, and
other parameters; Software which provides |
programming and interface tools to connect
communications services -| with business
applications providing open, configurable
connections of cloud-based solutions and
capabilities as well as on premise ‘| solutions and
capabilities ,

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

أفايا سبيسز
الخدمات التالية/من اجل البضائع

|| البرامج التي توفر إمكانات مؤتمرات الفيديو عبر الحوسبة
, السحابية » ومنها الفيديو؛ الصوت » ا التعاون في البيانات
مستمرا وبينات
الدردشة النصية ؛ البرامج التي توفر تعاوئا
ً
 خالل السماح للمستخدمين بالتواصل في الوقت2 اتصاالت من
 أو عدة٠  مع مستخدم واحد٠ الحقيقي وغير المتزامن لكليهما
 أو الفيديو ؛/  أو الصوت و/  عبر النص و٠ مستخدمين آخرين
عا سياقيا لعناصر االتصاالت التي
ً البرامج التي توفر | | مستود
تمكن المستخدمين من مراجعة االتصاالت السابقة التي | | تم
فرزها أو تحديدها من قبل المشاركين والموضوع والتاريخ
والوقت والمعلمات األخرى ؛ ]| البرامج التي توفر أدوات
البرمجة والواجهة لربط خدمات االتصاالت بتطبيقات األعمال
التي توفر | | اتصاالت مفتوحة وقابلة لتكوين الحلول
|| واإلمكانيات عبر الحوسبة السحابية باإلضافة إلى الحلول
, واإلمكانيات الداخلية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

18/07/2021

اسم طالب التسجيل:

تي سي ال تكنولوجي غروب كوربوريشن

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

TCL Technology Group
Corporation

الصين
شركة اجنبية

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
TCL Technology Building,

تي سي إل تكنولوجي بيلدينغ 22 ،هويفينغ
6آر دي رود ،زهونغكاي هاي تكنولوجي
ديفالوبمنت ديستريكت ،هويزهو
غوانغدونغ ،الصين
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
11184عمان
178552

18/07/2021

Date of

17
Huifeng 3rd Road, Zhongkai
High Technology Development
District, Huizhou Guangdong,
China
841153- 11184 The Right

- 841153

الصنف

Choice Ip

9

9

Class

178552

Applicant for
Correspondence
Trademark

TCL Micro LED
من اجل البضائع/الخدمات التالية

شاشات فلورية (فلورسنت)؛ شاشات عرض تليفزيونية؛ أجهزة
التحكم عن بعد؛ ترانزيستور [إلكترونيات]؛ الثنائيات الباعثة
للضوء [رصاص]؛ أجهزة تليفزيونية؛ أجهزة استقبال سمعية و
بصرية؛ مشغالت الوسائط المحمولة؛ شاشات عرض الفيديو
القابلة لالرتداء؛ أشباه موصالت؛ شعيرات موصلة للضوء
[ألياف ضوئية]؛ الهواتف المحمولة؛ الهواتف النقالة؛ الهواتف
الخلوية؛ أجهزة الكمبيوتر اللوحية؛ محطات شاشة تفاعلية تعمل
باللمس؛ السبورات التفاعلية اإللكترونية؛ شاشات عرض
[المكونات المادية في أجهزة الحاسب]؛ الساعات الذكية؛
إشارات ضوئية؛ شرائح [دوائر متكاملة]؛ تطبيقات برامج
الكمبيوتر  ،قابلة للتنزيل.

Goods/Services

Fluorescent screens; video screens; remote control
apparatus; transistors [electronic]; light-emitting
diodes [LED]; television apparatus; audio- and
video-receivers; portable media players; wearable
video display monitors; semi-conductors; optical
fibers [light conducting filaments]; mobile
telephones; cell phones; cellular phones; tablet
;computers; interactive touch screen terminals
electronic interactive whiteboards; monitors
;[computer hardware]; smartwatches; digital signs
chips [integrated circuits]; computer software
applications, downloadable
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تاريخ ايداع الطلب :

07/09/2021

اسم طالب التسجيل:

بنك دبي االسالمي ( ش .م .ع )
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ص.ب  2202دبي /االمارات العربية
المتحدة
شركة التميمي للمحاماة واالستشارات
القانونية المحامي المناب عالء البطاينة
 11195 -18055عمان
الصنف
178441

من اجل البضائع/الخدمات التالية

بطاقات ذكية ،قارئات شيفرات األعمدة ،بطاقات مغناطيسية
مشفرة ،رقائق الدارات المتكاملة ،وسائط تخزين بيانات
مغناطيسية ،أوساط تخزين بيانات بصرية ،أجهزة معالجة
مشفرات مغناطيسية،
البيانات ،أجهزة إزالة التمغنط ،كواشف،
ِّ
هوية ممغنطة.
صور مجسمة ،بطاقات ّ

07/09/2021

Date of

Dubai Islamic Bank Pjsc
: United Arab Emirates
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

P.O. Box 1080/ Dubai United
Arab Emirates
18055- 11195 amman

9

9

Class

178441

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Smart cards, bar code readers, magnetic coded
cards, integrated circuit chips, magnetic data
media, optical data media, data processing
apparatus, demagnetizing apparatus, detectors,
magnetic encoders, holograms, magnetic
identification cards.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

31/10/2021

eaaN tpac lppA:

International Establishment
For Import and Export.
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

31/10/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.التأسيس الدولي لالستيراد والتصدير

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

Amman / Wasfi Al Tal Street /
Building No 125

 عمارة رقم/  شارع وصفي التل/عمان
202

111- 11636 Amman / Wasfi Al
Tal Street / Building No 125

/  شارع وصفي التل/ عمان11636 -111
202 عمارة رقم

178553

Class

9

Goods/Services

electrical wire.cables of insulated electrical wires

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

9

الصنف

178553

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

كيبالت من اسالك كهربائية معزوله، اسالك كهربائية

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

Date of

16/11/2021

eaaN tpac lppA:

SellAnyCar.com (FZE)
: United Arab Emirates
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

18055- 11195 Amman

Class

: تاريخ ايداع الطلب

)ح.م.كوم (م.سيالنيكار
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 االمارات العربية المتحدة،الشارقة

Sharjah , UAE

178431

16/11/2021

9

Goods/Services

Accumulator boxes; accumulator jars; batteries,
electric, for vehicles; apparatus and instruments
for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity
in relation to vehicles; kilometer recorders for
vehicles; milage recorders for vehicles; navigation
apparatus for vehicles [on-board computers];
pressure in vehicle tires [tyres] (automatic
indicators of low-); simulators for the steering and
control of vehicles; scientific, signalling, checking
(supervision), life-saving and teaching apparatus
and instruments in relation to vehicles; speed
checking apparatus for vehicles; steering
apparatus, automatic, for vehicles; thermostats for
vehicles; vehicle breakdown warning triangles;
vehicle radios; fire-extinguishing apparatus for
vehicles; voltage regulators for vehicles.

9

شركة التميمي للمحاماه واالستشارات
القانونية المحامي المناب عالء البطاينة
 عمان11195 -18055
الصنف
178431

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 بطاريات كهربائية، أوعية بطاريات،صناديق بطاريات
 أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو تكثيف أو،للمركبات
 أجهزة،تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية المتعلقة بالمركبات
 أجهزة، عدادات أميال للمركبات،تسجيل الكيلومترات للمركبات
 مؤشرات أوتوماتيكية تبين،]مالحة للمركبات [كمبيوتر طبلوني
 أجهزة تمثيلية للقيادة،انخفاض الضغط في إطارات المركبات
 األجهزة واألدوات العلمية واإلشارة،والتحكم بالمركبات
،والمراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ والتعليم المتعلقة بالمركبات
، أجهزة قيادة آلية للمركبات،أجهزة ضبط السرعة للمركبات
، مثلثات تحذير من عطل المركبات،ثيرموستات للمركبات
، أجهزة إطفاء الحرائق للمركبات،أجهزة راديو للمركبات
.منظمات الفلطية للمركبات
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

16/12/2021

اسم طالب التسجيل:

محمد صالح عماد صالح ابو دبسه

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية

16/12/2021

Date of

"Mohammad saleh " Imad
Saleh Abu Dabasi
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

eaaN tpac lppA:

عمان  -ش الجامعة

amman - university

 11190 -925084عمان  -ش الجامعة
178451

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

انظمه السلكيه ذكية .أنظمة كهربائيه ذكية .أنظمه حمايه .معدات
الكمبيوتر و الشبكات .كاميرات مراقبة .أجهزه إنذار .انظمة
التحكم بالدخول .كوابل شبكات .كوابل كهربائيه .كوابل تلفزيون.
كباين و خزائن شبكات.مفاتيح كهرباء ذكية .انظمه انتركم.
لمبات اضائه ذكيه .أناره كهرباء ذكيه .كاميرات ذكية .قواطع
كهرباء ذكية .إقفال و أنظمه دخول ذكية .أجهزه كمبيوتر نقاط
بيع  .طابعات فواتير .معدات و اجهزه شبكات الكمبيوتر .كوابل.
.كمبيوتر .تطبيق موبايل للتحكم باالنظمه الذكيه

 925084- 11190 ammanuniversity
9

9

Class

178451

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Smart WiFi devices. Smart IOT Systems and
devices. Security systems, Computer and network
security cameras. Alarm systems. Access control.
Network cables. Electrical cables. Coaxil cable.
Network cabinet. Electrical socket switch wifi.
Smart intercom. Smart bulb, Smart lighting. Smart
electrical relay. Smart locks. Computer point of
sale. Computer printers. Computer accessories.
Cables. Computer. Smart mobile App.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

29/12/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة الشارة التقنية لتجارة المعدات
االلكترونية
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

عمان  -الجبيهة  -ش الملكة رانيا
المحامي االستاذ مروان العماري
11941عمان
178671

29/12/2021

Date of

Tagging Technology For
Electronic Equipment Trading
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

amman - jubeiha - rania st
- 3019

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

قارئات شيفرات األعمدة .قارئات [معدات معالجة بيانات].
بطاقات بيانية إلكترونية للبضائع.

3019- 11941 amman
9

9

Class

178671

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Readers (Bar code-); Readers [data processing
equipment]; and Electronic tags for goods.
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Date of

16/02/2021

eaaN tpac lppA:

Novo Nordisk A/S
: Denmark
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Novo Alle, 2880 Bagsvaerd,
Denmark

16/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

 اس/نوفو نورديسك ايه
دنمارك
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 الدنمارك، باجسفايرد0002 ،نوفو آلي

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
002222  ب. ص، شارع مكة،221 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن22200 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178493
10
10
178493

Goods/Services

Medical and surgical apparatus and instruments, namely, hypodermic
syringes and pens; medical apparatus and instruments for reconstitution
and injection of pharmaceutical preparations; medical apparatus and
instruments, namely, injection devices for administration of
pharmaceutical preparations, medical infusion pumps, infusion pump
controllers, adhesive infusion devices; digitally connected medical devices
for monitoring the dispensation of pharmaceutical preparations for use in
connection with the management of diabetes, obesity, haemostasis
management and for the treatment of sickle cell disease, treatment of brain
disorders, non-alcoholic steatohepatitis, atherosclerosis, cardiovascular
disease, chronic kidney disease, hormone therapy and stem cell treatment;
medical and surgical apparatus and instruments, namely, injection devices
for the administration of pharmaceutical preparations and the wireless
transmission of medical data in connection with the management of
diabetes, obesity, haemostasis management and for the treatment of sickle
cell disease, treatment of brain disorders, non-alcoholic steatohepatitis,
atherosclerosis, cardiovascular disease, chronic kidney disease, hormone
therapy and stem cell treatment; medical devices, namely, automatic
needle insertion devices, protection caps for hypodermic syringes and
medical pens; needles for injections; cartridges and carpules for
administration pharmaceutical preparations.

________________________________________
Special condition : Claiming blue and white colors.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

األجهزة واألدوات الطبية والجراحية وبالتحديد المحاقن واألقالم المعدة
 أجهزة وأدوات طبية إلعادة تشكيل وحقن،لإلستعمال تحت الجلد
 األجهزة واألدوات الطبية وبالتحديد أجهزة الحقن،المستحضرات الصيدالنية
إلدارة المستحضرات الصيدالنية ومضخات التسريب (حقن السوائل) الطبي
وأجهزة التحكم في مضخة التسريب (حقن السوائل) وأجهزة التسريب (حقن
 أجهزة طبية متصلة رقميا لمراقبة صرف المستحضرات،السوائل) الالصقة
الصيدالنية الستخدامها فيما يتعلق بإدارة مرض السكري والسمنة وإدارة
تخثر الدم وعالج مرض فقر الدم المنجلي وعالج اضطرابات الدماغ
و التهاب الكبد الدهني غير الكحولي وتصلب الشرايين وأمراض القلب
واألوعية الدموية وأمراض الكلى المزمنة والعالج الهرموني وعالج الخاليا
 األجهزة واألدوات الطبية والجراحية وبالتحديد أجهزة الحقن إلدارة،الجذعية
المستحضرات الصيدالنية والنقل الالسلكي للبيانات الطبية فيما يتعلق بإدارة
مرض السكري والسمنة وإدارة تخثر الدم وعالج مرض فقر الدم المنجلي
وعالج اضطرابات الدماغ والتهاب الكبد الدهني غير الكحولي وتصلب
الشرايين وأمراض القلب واألوعية الدموية وأمراض الكلى المزمنة والعالج
 األجهزة الطبية وبالتحديد أجهزة إدخال،الهرموني وعالج الخاليا الجذعية
اإلبرة األوتوماتيكيا (اآللية) وأغطية الحماية للمحاقن المعدة لإلستعمال تحت
 خراطيش وكربوالت (أحد انواع، إبر للحقن،الجلد واألقالم الطبية
. الزجاجات الصغيرة الدوائية) إلدارة المستحضرات الصيدالنية/ الخراطيش

.مع المطالبة بااللوان االزرق واالبيض: اشتراطات خاصة
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Date of
eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Maccura biotechology co .ltd
: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

21/06/2021

Foreign Company

Class

10

: تاريخ ايداع الطلب

شركة ماكورا بايوتكنولوجي ال تي دي
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 المنطقة الحرة22 شارع بيشون رقم
شينجدو سيشوان

16 bauchuan rd hi tech
industiral dev zone chengdu
sichuan
1148- 11118 Amman
178419

21/06/2021

- 1148 القسوس

10

Goods/Services

spect of the following goods /services testing
apparatus for medical purposes- medical apparatus
and instruments- diagnostic apparatus for n cal
purposes- blood testing apparatus- body
composition monitors- haemocytometers surgical
apparatus and instruments- radiotherapy apparatus
apparatus and installations for the production of Xrays, for medical purposes thread, surgical

الصنف

المحامي مجدي غالب
عمان11118
178419

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 أجهزة- أجهزة وأدوات طبية-أجهزة اختبار لغايات طبية
 أجهزة مراقبة-تشخيص لغايات طبية – أجهزة فحص الدم
- اغطية معقمة جراحية أجهزة العالج اإلشعاعي-تكوين الجسم
 الخيوط الجراحية-أجهزة االشعة السينية لألغراض الطبية
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Date of

11/07/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Xiaomi Inc.
: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

No.006, floor 6, building 6,
،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نمبر
yard 33, middle Xierqi Road,
، هايديان ديستريكت،ميدل كسيركي رود
Haidian District, Beijing, China
 الصين،بكين
Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
002222  ب. ص، شارع مكة،221 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن22200 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178696
10
10
178696

Goods/Services

Surgical instruments and apparatus; electric massage
apparatus for household purposes; foot massage equipment;
electric massage armchairs; electric nasal irrigators; esthetic
massage apparatus; massage apparatus; medical apparatus
and instruments; sphygmotensiometers; Blood oxygen
monitor; glucose meters; Medical oxygen generator; Medical
instruments for moxibustion treatment; vibromassage
apparatus; testing apparatus for medical purposes;
fumigation apparatus for medical purposes; thermometers for
medical purposes; pulse meters; body composition monitors;
surgical robots; nanorobots for medical purposes; oral
irrigators for use in dentistry; prosthetic instruments for
dental purposes; dental apparatus and instruments; lasers for
cosmetic purposes; blood pressure monitors; lasers for
medical purposes; physiotherapy apparatus; electric
acupuncture instruments; heart rate monitoring apparatus;
LED masks for therapeutic purposes; air pillows for medical
use; ear plugs [ear protection devices]; hearing aids; hearing
protectors; soporific pillows for insomnia; sanitary masks for
medical purposes; respirators; bracelets for medical
purposes; biomagnetic rings for therapeutic or medical
purposes; feeding bottles; breast pumps; pacifiers for babies;
baby feeding pacifiers; contraceptive apparatus; sex toys;
artificial surgical implants; artificial limbs; abdominal belts;
wheeled walkers to aid mobility; orthopaedic belts; wearable
walking assistive robots for medical purposes; orthopedic
articles; elastic stockings for surgical purposes; compression
garments; thread, surgical; suture materials.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، جهاز تدليك كهربائي لألغراض المنزلية،األدوات الجراحية واألجهزة
 أجهزة الري الكهربائية، كراسي التدليك الكهربائية،معدات تدليك القدم
، األجهزة واألدوات الطبية، جهاز التدليك، جهاز التدليك التجميلي،لألنف
 مولد، متر الجلوكوز، جهاز مراقبة األكسجين في الدم،مقاييس ضغط الدم
 جهاز، جهاز تدليك باالهتزاز، األدوات الطبية لعالج الكى،األكسجين الطبي
 موازين الحرارة، جهاز تبخير لألغراض الطبية،اختبار لألغراض الطبية
 الروبوتات، أجهزة مراقبة تكوين الجسم، متر النبض،لألغراض الطبية
 أجهزة الري عن طريق الفم، روبتات النانو لألغراض الطبية،الجراحية
 األدوات األطراف الصناعية ألغراض طب،الستخدامها في طب األسنان
 أجهزة، الليزر ألغراض التجميل، أجهزة وأدوات طب األسنان،األسنان
 أدوات، جهاز العالج الطبيعي، الليزر لألغراض الطبية،قياس ضغط الدم
 أقنعة ثنائي، جهاز مراقبة معدل ضربات القلب،الوخز باإلبر الكهربائية
 سدادات، وسائد هوائية لالستخدام الطبي،باعث للضوء لألغراض العالجية
 الوسائد المخدرة، واقيات سمع، مساعدات للسمع،]األذن [أجهزة حماية األذن
 أساور لألغراض، أجهزة التنفس، أقنعة صحية لألغراض الطبية،لألرق
 زجاجات، حلقات مغناطيسية حيوية لألغراض العالجية أو الطبية،الطبية
 جهاز، لهايات تغذية األطفال، لهايات لألطفال، مضخات الثدي،الرضاعة
، أحزمة البطن، أطراف صناعية، الزرع الجراحي االصطناعي،منع الحمل
 الروبوتات التي، سيور تجبيرية،مشايات بعجالت للمساعدة على الحركة
 جوارب، مفاصل تجبيرية،يمكن ارتداؤها في المشي لألغراض الطبية
 مواد للخياطة، خيط جراحية، مالبس الضغط،مطاطية ألغراض جراحية
.الجراحية
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Date of

11/07/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Xiaomi Inc.
: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

No.006, floor 6, building 6,
،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نمبر
yard 33, middle Xierqi Road,
، هايديان ديستريكت،ميدل كسيركي رود
Haidian District, Beijing, China
 الصين،بكين
Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
002222  ب. ص، شارع مكة،221 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن22200 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178595
10
10
178595

Goods/Services

Surgical instruments and apparatus; electric massage apparatus for
household purposes; foot massage equipment; electric massage
armchairs; electric nasal irrigators; esthetic massage apparatus;
massage apparatus; medical apparatus and instruments;
sphygmotensiometers; Blood oxygen monitor; glucose meters;
Medical oxygen generator; Medical instruments for moxibustion
treatment; vibromassage apparatus; testing apparatus for medical
purposes; fumigation apparatus for medical purposes; thermometers
for medical purposes; pulse meters; body composition monitors;
surgical robots; nanorobots for medical purposes; oral irrigators for
use in dentistry; prosthetic instruments for dental purposes; dental
apparatus and instruments; lasers for cosmetic purposes; blood
pressure monitors; lasers for medical purposes; physiotherapy
apparatus; electric acupuncture instruments; heart rate monitoring
apparatus; LED masks for therapeutic purposes; air pillows for
medical use; ear plugs [ear protection devices]; hearing aids;
hearing protectors; soporific pillows for insomnia; sanitary masks
for medical purposes; respirators; bracelets for medical purposes;
biomagnetic rings for therapeutic or medical purposes; feeding
bottles; breast pumps; pacifiers for babies; baby feeding pacifiers;
contraceptive apparatus; sex toys; artificial surgical implants;
artificial limbs; abdominal belts; wheeled walkers to aid mobility;
orthopaedic belts; wearable walking assistive robots for medical
purposes; orthopedic articles; elastic stockings for surgical
purposes; compression garments; thread, surgical; suture materials.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 معدات تدليك، جهاز تدليك كهربائي لألغراض المنزلية،األدوات الجراحية واألجهزة
 جهاز التدليك، أجهزة الري الكهربائية لألنف، كراسي التدليك الكهربائية،القدم
 جهاز مراقبة، مقاييس ضغط الدم، األجهزة واألدوات الطبية، جهاز التدليك،التجميلي
 األدوات الطبية لعالج، مولد األكسجين الطبي، متر الجلوكوز،األكسجين في الدم
 جهاز تبخير لألغراض، جهاز اختبار لألغراض الطبية، جهاز تدليك باالهتزاز،الكى
، أجهزة مراقبة تكوين الجسم، متر النبض، موازين الحرارة لألغراض الطبية،الطبية
 أجهزة الري عن طريق الفم، روبتات النانو لألغراض الطبية،الروبوتات الجراحية
، األدوات األطراف الصناعية ألغراض طب األسنان،الستخدامها في طب األسنان
، أجهزة قياس ضغط الدم، الليزر ألغراض التجميل،أجهزة وأدوات طب األسنان
، أدوات الوخز باإلبر الكهربائية، جهاز العالج الطبيعي،الليزر لألغراض الطبية
، أقنعة ثنائي باعث للضوء لألغراض العالجية،جهاز مراقبة معدل ضربات القلب
 مساعدات،] سدادات األذن [أجهزة حماية األذن،وسائد هوائية لالستخدام الطبي
 أجهزة، أقنعة صحية لألغراض الطبية، الوسائد المخدرة لألرق، واقيات سمع،للسمع
 حلقات مغناطيسية حيوية لألغراض العالجية أو، أساور لألغراض الطبية،التنفس
، لهايات تغذية األطفال، لهايات لألطفال، مضخات الثدي، زجاجات الرضاعة،الطبية
، أحزمة البطن، أطراف صناعية، الزرع الجراحي االصطناعي،جهاز منع الحمل
 الروبوتات التي يمكن، سيور تجبيرية،مشايات بعجالت للمساعدة على الحركة
 جوارب مطاطية ألغراض، مفاصل تجبيرية،ارتداؤها في المشي لألغراض الطبية
. مواد للخياطة الجراحية، خيط جراحية، مالبس الضغط،جراحية
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تاريخ ايداع الطلب :

03/11/2021

اسم طالب التسجيل:

ايفوليوشن اي بي هولدنجز انك
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 0622ريفيرتشيس سنتر ،برمنغهام؛ ,
أالباما  :62011الواليات المتحدة األمريكية
المحامي يوسف وليد الحاج حسن والمحامية
سوزان فريد طه  11193 -930093دابوق ,
شارع الحجاز -عمان
الصنف
10
178594

من اجل البضائع/الخدمات التالية

زرع األسنان؛ زرع الجسور ألغراض طب األسنان ؛ دعامات
الزرع الغراض طب االسنان

03/11/2021

Date of

Evollution IP Holdings Inc
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

2300 Riverchase Center,
Birmingham, Alabama 35244,
United States of America
930093- 11193 Dabouq,
Alhijaz St, Amman
10

Class

178594

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Dental implants; implant bridges for dental
purposes; implant abutments for dental purposes.
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تاريخ ايداع الطلب :

03/11/2021

اسم طالب التسجيل:

ايفوليوشن اي بي هولدنجز انك
امريكا

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 0622ريفيرتشيس سنتر ،برمنغهام؛ ,
أالباما  :62011الواليات المتحدة األمريكية
المحامي يوسف وليد الحاج حسن والمحامية
سوزان فريد طه ص.ب11193 -930093
عمان
الصنف
10
178593

من اجل البضائع/الخدمات التالية

زرع األسنان؛ حفارات األسنان؛ مفكات األسنان؛ رؤوس مثاقب
األسنان ؛ اطراف صناعية لألسنان؛ األدوات التعويضية
ألغراض طب األسنان ؛ األجهزة واألدوات الجراحية الستخدام
األسنان.وتشمل تحديدا مزايا االسنان ،نكاشات االسنان ،مفكات
وحفارات االسنان،ومحاقن االسنان

03/11/2021

Date of

Evollution IP Holdings Inc
: United States

eaaN tpac lppA:

2300 Riverchase Center,
Birmingham, Alabama 35244,
United States of America
P.O.Box930093- 11193 Dabouq,
Alhijaz St, Amman
10

Class

178593

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Dental implants; drills for dental use; dental screw
;drivers; dental drill bits; dental prostheses
prosthetic instruments for dental purposes; surgical
apparatus and instruments for dental use. namely
dental mirrors,dental picks,dental drivers,and
dental syringes
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

15/06/2021

eaaN tpac lppA:

KENT DAYANIKLI
TUKETIM MALLARI SAN.
TIC. LTD. STI.
: Turkey
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

15/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة كنت المحدودة للسلع االستهالكية
المعمرة والصناعة والتجارة

:اسم طالب التسجيل

تركيا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب

VELIMESE OSB MAH. 251.
محلة ولي مشة الصناعية المنظمة زقاق
SK. NO 14/1 ERGENE
 تركيا، تكيرداغ/  ارغانة2 / 21 : رقم022
TEKIRDAG, TURKEY
Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
002222  ب. ص، شارع مكة،221 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن22200 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178473
11
11
178473

Goods/Services

Lighting devices (lighting fixtures for vehicles,
indoor and outdoor); Devices for solid, liquid, gas
fuel and electrical heating purposes; combi boilers,
boilers, heating boilers and cores, heat exchangers,
stoves, galleys; solar collectors; Steam, gas and fog
(smoke) generators (generators); steam generators
(boilers), acetylene generators, oxygen generators,
nitrogen generators; Air conditioning and ventilation
devices; Coolers and freezers; Electric and gas
powered tools, machines and appliances used in
cooking, drying and boiling; ovens, electric cookers,
electric water boilers, barbecues, electric clothes
dryers, hair dryers and hand dryers; Sanitary
products; taps, shower sets, toilet bowl sets, bath
shower cabinets, bathtubs, toilet bowls, sinks, sinks,
gaskets for taps, gaskets (faucet interior set); Water
softening devices, water treatment devices, water
treatment plant, waste treatment plant; Non medical
electric bottom mats and electric blankets, heating
pads, electric or non electric foot warmers, hot water
bags (thermophores), electrically heated socks;
Filters and filter engine combinations for aquariums;
Industrial cooking, drying and cooling installations;
Pasteurizing and sterilizing machines.

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

،)أجهزة إنارة (تجهيزات إنارة للمركبات وداخلية وخارجية
أجهزة الستخدامات التدفئة الصلبة والسائل والتي تعمل بالغاز
 مراجل تسخين وتدفئة مركزية و مراجل و مراجل،و كهربية
 مجمعات،وقلوب تسخين و مبادالت حرارية و مواقد و مواقد
) مولدات البخار و الغاز والضباب (الدخان،طاقة شمسية
 مولدات البخار (مراجل) و مولدات أسيتيلين و،)(مولدات
 أجهزة تكييف الهواء،مولدات أكسجين و مولدات النيتروجين
 أدوات وآالت وأجهزة يتم، مبردات ومجمدات،والتهوية
تشغيلها كهربيا وبالغاز و لالستخدام في الطهو والتجفيف
 أفران و أوعية طهو كهربية و مراجل مياه كهربية،والغليان
و مشاوي و مجففات مالبس كهربية و مجففات الشعر
 صنابير و معدات استحمام، منتجات صحية،ومجففات اليدين
الدوش و معدات مقاعد الحمام و كبائن استحمام و أحواض
استحمام و مقاعد حمام و مغاسل و مغاسل و أطواق منع
التسريب للحنفيات و أطواق منع التسريب (أطقم داخلية
 أجهزة تيسير المياه و أجهزة معالجة المياه و،)للصنابير
 حصر غير طبية،محطة معالجة المياه و محطة معالجة المياه
كهربية وبطانيات كهربية و وسائد تدفئة و دفايات قدمين
كهربية أو غير كهربية و أكياس المياه الساحنة (حافظة
 مرشحات وتجميعات،تسخين) و شرابات مسخنة كهربيا
 منشآت طهو وتجفيف،مرشح المحرك لألحواض المائية
. آالت بسترة وتعقيم،وتبريد صناعية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

28/06/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة اورال الخليج للصناعات ش.م.ب ( مقفله)

جنسية الطالب:

بحرين
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

28/06/2021

eaaN tpac lppA:

awal Gulf Manufacturing
)Co.B.S.C.( C
: Bahrain

Foreign Company

مبنى  ،100طريق  ،220مجمع 222
سترة ،البحرين
الفكرية - Amman

أبو غزالة للملكية
ص.ب  002222عمان  22200االردن
178503

من اجل ال بضائع/الخدمات التالية

أجهزة للتبريد والتكييف (تكييف/تلطيف الهواء).

الصنف

Building 429, Road 108, Block
601 Sitra, Bahrain
Abu- Ghazaleh & Co. AmmanP.O.Box 921100 Amman
11192 , Jordan
Class
178503
11
11

Date of

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Apparatus for refrigerating and air condition.
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Date of

11/07/2021
Xiaomi Inc.

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

No.006, Floor 6, Building 6,
،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نو
Yard 33, Middle Xierqi Road,
، هايديان دستريكت،ميديل شيركي رود
Haidian District, Beijing, China
 الصين،بكين
Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
002222  ب. ص، شارع مكة،221 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن22200 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178640
11
11
178640

Goods/Services

Lamps; automobile lights; Automotive indicator lights; Anti glare
device for automobile (lamp fittings); Lanterns for lighting; electric
lamps; Electric torches; light bulbs; Lights for vehicles; Germicidal
lamps for purifying air; ultraviolet ray lamps, not for medical
purposes; curing lamps, not for medical purposes; flaming torches;
Cooking apparatus and installations; Electric cooking pots [for
household purposes]; Kettles, electric; Induction cookers; autoclaves,
electric, for cooking; Gas burners; Microwave ovens [cooking
apparatus]; Pressure cookers, electric; Roasting apparatus; Air fryers;
Electric Baking Pan; Egg boilers, electric; Electric cups; Food
steamers, electric; coffee brewers; steam oven; health pot; electric
toasters [for household purposes]; coffee roasters; cooking utensils,
electric; cooking stoves; bread toasters; kitchen ranges [ovens];
heaters, electric, for feeding bottles; deep fryers, electric; bread
making machines; USB powered cup heaters; soya milk making
machines, electric; Lava rocks for use in barbecue grills; Refrigerators;
refrigerating apparatus and machines; ice machines and apparatus;
heating and cooling apparatus for dispensing hot and cold beverages;
ice cream making machines; Ventilation [air conditioning]
installations and apparatus; laundry dryers, electric; Extractor hoods
for kitchens; air purifying apparatus and machines; filter cartridges for
air purifiers; fans [air conditioning]; Air conditioners; Humidifiers;
fabric steamers; air purifiers; Ventilation apparatus; filters for
ventilation apparatus; fan heater; air conditioning installations; air
filtering installations; desiccating apparatus; dehumidifiers;
automobile engine preheater; air conditioner for automobiles;
Automotive air purifier; Electric hair driers; Water heaters; heating
apparatus; fog machines; Heating installations; Taps; Watering
installations, automatic; radiators [heating]; Sanitary apparatus and
installations; toilets [water closets]; Steam facial apparatus [saunas];
Hydromassage bath apparatus; Electric hot air hand dryers; Heaters for
baths; Bathroom master; bath installations; water purifying apparatus
and machines; Drinking water dispensers; Instant heating pipeline
machine; Filters for water purifiers; water purifiers; kettles for filering
water; electric sterilizer for milk bottle; disinfectant apparatus;
Radiators, electric; pocket warmers; Lighters; Polymerisation
installations.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 جهاز مضاد للوهج، أضواء مؤشر السيارات، أضواء السيارات،مصابيح
 المشاعل، مصابيح كهربائية، فوانيس لإلضاءة،)للسيارات (تركيبات المصباح
 مصابيح مبيد للجراثيم لتنقية، أضواء للمركبات، المصابيح الكهربائية،الكهربائية
 مصابيح، ليست لألغراض الطبية،  مصابيح األشعة فوق البنفسجية،الهواء
، أجهزة الطهي والتركيبات، مشاعل مشتعلة، ليست لألغراض الطبية، المعالجة
 طباخات، غاليات كهربائية،]أواني الطبخ الكهربائية [لألغراض المنزلية
 أفران، شعالت غاز، األوتوكالف (طناجر) الكهربائية للطبخ،بالتحريض
، مقالي هوائية، جهاز تحميص، قدور ضغط كهربائية،]ميكروويف [أجهزة طهو
 قدر بخاري للطعام، أكواب كهربائية، غاليات بيض كهربائية،مقالة خبز كهربائية
 محمصات كهربائية، وعاء الصحة، فرن البخار، مصانع القهوة، كهربائي،
، مواقد الطهي، أواني الطبخ الكهربائية، محامص بن،][لألغراض المنزلية
 سخانات كهربائية لزجاجات،] نطاقات المطبخ [األفران،محمصات الخبز
 سخانات كأس تعمل بطاقة، آالت صنع الخبز، مقالي عميقة كهربائية،الرضاعة
 صخور الفا، كهربائية،  ماكينات صنع حليب الصويا،ناقل تتابعي مشترك
 آالت وأجهزة، أجهزة وآالت التبريد، ثالجات،لالستخدام في مشاوي الشواء
 آالت صنع اآليس، جهاز تدفئة وتبريد لتوزيع المشروبات الساخنة والباردة،الجليد
، مجففات الغسيل الكهربائية،] منشآت وأجهزة التهوية [تكييف الهواء،كريم
 خراطيش التصفية ألجهزة تنقية، أجهزة وآالت لتنقية الهواء،شفاطات المطابخ
 أجهزة، بواخر النسيج، المرطبات، مكيفات الهواء،] مراوح [تكييف هواء،الهواء
 منشآت، سخان مروحة، مرشحات ألجهزة التهوية، جهاز تهوية،تنقية الهواء
 التسخين، مزيالت الرطوبة، جهاز التجفيف، تركيبات تنقية الهواء،تكييف الهواء
، أجهزة تنقية هواء السيارات، مكيف هواء للسيارات،المسبق لمحرك السيارات
، ماكينات الضباب، جهاز تسخين، سخانات مياه،مجففات الشعر الكهربائية
 االجهزة،] مشعات [تدفئة، تركيبات سقي أوتوماتيكية، الصنابير،تركيبات التدفئة
 جهاز بخار للوجه [حمامات،] مراحيض [خزانات المياه،والتركيبات الصحية
، مجففات األيدي بالهواء الساخن الكهربائية، جهاز حمام التدليك المائي،]البخار
، أجهزة وآالت تنقية المياه، منشآت الحمام، خط رئيسي للحم ام،سخانات للحمامات
 أجهزة، فالتر لتنقية المياه، آلة خط أنابيب التدفئة الفورية،موزعات مياه الشرب
 جهاز، معقم كهربائي لزجاجة الحليب، غاليات المياه لتنقية المياه،تنقية المياه
. تركيبات البلمرة، الوالعات، دفايات جيب، مشعات كهربائية،مطهر
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Date of

11/07/2021
Xiaomi Inc.

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

No.006, Floor 6, Building 6,
،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نو
Yard 33, Middle Xierqi Road,
، هايديان دستريكت،ميديل شيركي رود
Haidian District, Beijing, China
 الصين،بكين
Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
002222  ب. ص، شارع مكة،221 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن22200 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178706
11
11
178706

Goods/Services

Lamps; automobile lights; Automotive indicator lights; Anti glare device
for automobile (lamp fittings); Lanterns for lighting; electric lamps;
Electric torches; light bulbs; Lights for vehicles; Germicidal lamps for
purifying air; ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; curing
lamps, not for medical purposes; flaming torches; Cooking apparatus
and installations; Electric cooking pots [for household purposes];
Kettles, electric; Induction cookers; autoclaves, electric, for cooking;
Gas burners; Microwave ovens [cooking apparatus]; Pressure cookers,
electric; Roasting apparatus; Air fryers; Electric Baking Pan; Egg
boilers, electric; Electric cups; Food steamers, electric; coffee brewers;
steam oven; health pot; electric toasters [for household purposes]; coffee
roasters; cooking utensils, electric; cooking stoves; bread toasters;
kitchen ranges [ovens]; heaters, electric, for feeding bottles; deep fryers,
electric; bread making machines; USB powered cup heaters; soya milk
making machines, electric; Lava rocks for use in barbecue grills;
Refrigerators; refrigerating apparatus and machines; ice machines and
apparatus; heating and cooling apparatus for dispensing hot and cold
beverages; ice cream making machines; Ventilation [air conditioning]
installations and apparatus; laundry dryers, electric; Extractor hoods for
kitchens; air purifying apparatus and machines; filter cartridges for air
purifiers; fans [air conditioning]; Air conditioners; Humidifiers; fabric
steamers; air purifiers; Ventilation apparatus; filters for ventilation
apparatus; fan heater; air conditioning installations; air filtering
installations; desiccating apparatus; dehumidifiers; automobile engine
preheater; air conditioner for automobiles; Automotive air purifier;
Electric hair driers; Water heaters; heating apparatus; fog machines;
Heating installations; Taps; Watering installations, automatic; radiators
[heating]; Sanitary apparatus and installations; toilets [water closets];
Steam facial apparatus [saunas]; Hydromassage bath apparatus; Electric
hot air hand dryers; Heaters for baths; Bathroom master; bath
installations; water purifying apparatus and machines; Drinking water
dispensers; Instant heating pipeline machine; Filters for water purifiers;
water purifiers; kettles for filering water; electric sterilizer for milk
bottle; disinfectant apparatus; Radiators, electric; pocket warmers;
Lighters; Polymerisation installations.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 جهاز مضاد للوهج، أضواء مؤشر السيارات، أضواء السيارات،مصابيح
 المشاعل، مصابيح كهربائية، فوانيس لإلضاءة،)للسيارات (تركيبات المصباح
 مصابيح مبيد للجراثيم، أضواء للمركبات، المصابيح الكهربائية،الكهربائية
، ليست لألغراض الطبية،  مصابيح األشعة فوق البنفسجية،لتنقية الهواء
 أجهزة الطهي، مشاعل مشتعلة، ليست لألغراض الطبية، مصابيح المعالجة
، غاليات كهربائية،] أواني الطبخ الكهربائية [لألغراض المنزلية،والتركيبات
، شعالت غاز، األوتوكالف (طناجر) الكهربائية للطبخ،طباخات بالتحريض
 مقالي، جهاز تحميص، قدور ضغط كهربائية،]أفران ميكروويف [أجهزة طهو
 قدر، أكواب كهربائية، غاليات بيض كهربائية، مقالة خبز كهربائية،هوائية
، وعاء الصحة، فرن البخار، مصانع القهوة، كهربائي، بخاري للطعام
 أواني الطبخ، محامص بن،]محمصات كهربائية [لألغراض المنزلية
،] نطاقات المطبخ [األفران، محمصات الخبز، مواقد الطهي،الكهربائية
 آالت صنع، مقالي عميقة كهربائية،سخانات كهربائية لزجاجات الرضاعة
 ماكينات صنع حليب، سخانات كأس تعمل بطاقة ناقل تتابعي مشترك،الخبز
 أجهزة، ثالجات، صخور الفا لالستخدام في مشاوي الشواء، كهربائية، الصويا
 جهاز تدفئة وتبريد لتوزيع المشروبات، آالت وأجهزة الجليد،وآالت التبريد
 منشآت وأجهزة التهوية [تكييف، آالت صنع اآليس كريم،الساخنة والباردة
 أجهزة وآالت لتنقية، شفاطات المطابخ، مجففات الغسيل الكهربائية،]الهواء
 مكيفات،] مراوح [تكييف هواء، خراطيش التصفية ألجهزة تنقية الهواء،الهواء
 مرشحات، جهاز تهوية، أجهزة تنقية الهواء، بواخر النسيج، المرطبات،الهواء
، تركيبات تنقية الهواء، منشآت تكييف الهواء، سخان مروحة،ألجهزة التهوية
 مكيف، التسخين المسبق لمحرك السيارات، مزيالت الرطوبة،جهاز التجفيف
، مجففات الشعر الكهربائية، أجهزة تنقية هواء السيارات،هواء للسيارات
، الصنابير، تركيبات التدفئة، ماكينات الضباب، جهاز تسخين،سخانات مياه
، االجهزة والتركيبات الصحية،] مشعات [تدفئة،تركيبات سقي أوتوماتيكية
 جهاز حمام،] جهاز بخار للوجه [حمامات البخار،]مراحيض [خزانات المياه
، سخانات للحمامات، مجففات األيدي بالهواء الساخن الكهربائية،التدليك المائي
 موزعات مياه، أجهزة وآالت تنقية المياه، منشآت الحمام،خط رئيسي للحمام
، أجهزة تنقية المياه، فالتر لتنقية المياه، آلة خط أنابيب التدفئة الفورية،الشرب
، جهاز مطهر، معقم كهربائي لزجاجة الحليب،غاليات المياه لتنقية المياه
. تركيبات البلمرة، الوالعات، دفايات جيب،مشعات كهربائية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

17/04/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة محمود حسني دخل هللا وشريكه

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
تضامن

17/04/2022

Date of

Mahmoud Husni Dakhel
Allah & Partner Co
: Jordan
General Partnership Company

eaaN tpac lppA:

اربد  ،شارع ايدون

irbed / aidoun

المحامي علي محمد الطعاني
11953عمان -خلدا
178679

ص.ب- 242

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المصابيح الضونيه؛ المصابيح ,ضوء ليد ادوات نشر الضوع,
لوحات ضوئية؛ .المصابيح العادية .االضواء الشمسية؛ أضواء
الطاقة الشمسية الخارجية:المصابيح الشمسية وحدات المصباح
الشمسي مصباح ليد ,أضواء شمعة ليد.أضواء مصباح ليدء
شفاطات التهويةءثريات الثالجات أفران ميكروويف [أجهزة
طهو].أفران سخانات الماء (أجهزة)؛مجففات الشعر.أغطية
المصابيح المجمدات أواني الطبخ الكهربائية أجهزة طهي الطعام
على البخار الكهربائية

P.O.Box242- 11953 AMMAN

11

11

Class

178679

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

light bulbs , LAMPS, LED LIGHT, LIGHT
APPARATUS AND INSTALLATIONS, LIGHT
PANELS,STANDERD LAMPS, solar lights,
outdoor solar lights, solar lamps, solar lamp units,
led lights, led lamps, led candle lights, led lamp
lights, ventilation hoods, chandeliers, refrigerators,
microwave ovens [cooking apparatus], kilns, water
heaters [apparatus], haicdriers , lamp casings,
freezers, cooking utensils, electric, for, steamers,
electric
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Date of

09/03/2021

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty

Aisin Seiki Kabushiki Kaisha
(also trading as Aisin Seiki
Co., Ltd.)
: Japan

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company
2-1 Asahi-machi, Kariya-shi,
Aichi-ken, Japan

09/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

آيسن سيكي كابوشيكي كايشا (وتتاجر ايضا
) ليمتد،.باسم آيسن سيكي كو

:اسم طالب التسجيل

يابان
شركة اجنبية

:جنسية الطالب

- ايشي،شي- كاريا،ماتشي- اساهي،2-1
 اليابان،كين

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
002222  ب. ص، شارع مكة،221 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن22200 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178619
12
12
178619

Goods/Services

Non-electric prime movers for land vehicles [other than parts],
namely combustion engines; automobile engines for land vehicles;
vehicles for the physically handicapped and those of reduced
mobility; automobiles and their structural parts; two-wheeled motor
vehicles; clutch covers for automobiles; clutch covers for
motorcycles; clutch discs for automobiles; clutch discs for
motorcycles; clutches for land vehicles; self-propelled electric
vehicles; electrically operated personal mobility scooters and
automobiles; electric vehicles; wheelchairs for nursing care; electric
wheelchairs; rickshaws; sleighs and sleds [vehicles]; hand trucks;
horse drawn carriages; carts; bicycle trailers; anti-theft alarms for
vehicles; anti-theft devices for automobiles; AC motors or DC
motors for land vehicles [other than parts]; adhesives rubber
patches for repairing tubes or tires; baby carriages [prams]; traction
engine; ropeways for cargo or freight handling; parachutes; electric
tricycles; shafts, axles or spindles for land vehicles; shaft bearings
for land vehicles; shaft couplings and connectors for land vehicles;
bearing for land vehicles; power transmissions and gearing for land
vehicles; idling pulleys for land vehicles; reduction gears for land
vehicles; power transmission belts for land vehicles; toothed wheels
and gears for land vehicles; speed change gears for land vehicles;
fluid couplings for land vehicles; hydraulic torque converters for
land vehicles; transmissions for land vehicles; transmissions for
hybrid cars.
_Priority claim: Claim Country : JP
Claim No : 2021-22067
Claim Date : 2021-02-25
_ Special condition : Claiming navy, black, white and yellow colors

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

محركات أساسية غير كهربية للمركبات األرضية [بخالف األجزاء] وبالتحديد
 مركبات لذوي اإلعاقات، محركات السيارات للمركبات األرضية،محركات اإلحتراق
، مركبات بمحرك بعجلتين، سيارات وأجزائها الهيكلية،الجسدية ولمحدودي الحركة
 أقراص القابض، أغطية القابض للدراجات النارية،أغطية القابض للسيارات
 مركبات، قوابض للمركبات األرضية، أقراص القابض للدراجات النارية،للسيارات
 دراجات بخارية صغيرة وسيارات للحركة الشخصية تعمل،كهربية ذاتية الدفع
 كراسي ذات، كراسي ذات عجالت للرعاية التمريضية، مركبات كهربية،بالكهرباء
، عربات يد،] زالجات ومزالق [مركبات،) عربات نقل (ريكشا،عجالت كهربية
 أجهزة إنذار ضد، مقطورات دراجات، عربات صغيرة،عربات تجرها األحصنة
DC  أو مواتيرAC  مواتير، وسائل ضد السرقة للسيارات،السرقة للمركبات
 لصقات مطاطية من مواد الصقة لتصليح،]للمركبات األرضية [بخالف األجزاء
 طرق حبلية، قاطرات جر،] عربات األطفال [عربات أطفال،األنابيب أو اإلطارات
 أعمدة ومحاور، عجالت ثالثية كهربية، مظالت هبوط،لنقل البضائع أو مناولة السلع
 توصيالت، محامل أعمدة للمركبات األرضية،وأعمدة دوارة للمركبات األرضية
 أجهزة وتروس نقل، محمل للمركبات األرضية،ووصالت أعمدة للمركبات األرضية
 تروس تخفيض، بكرات سائبة للمركبات األرضية،الحركة للمركبات األرضية
 عجالت، أحزمة نقل الحركة للمركبات األرضية،السرعة للمركبات األرضية
، تروس تغيير السرعة للمركبات األرضية،وتروس مسننة للمركبات األرضية
، محوالت عزم هيدروليكية للمركبات األرضية،توصيالت المائع للمركبات األرضية
. أجهزة نقل الحركة للسيارات الهجينة،أجهزة نقل الحركة للمركبات األرضية

JP : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
00222- 0202 : رقم االدعاء
02- 20- 0202 : تاريخ االدعاء
 األبيض واألصفر، األسود،مع المطالبة باأللوان الكحلي: _اشتراطات خاصة
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Date of

09/03/2021

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty

Aisin Seiki Kabushiki Kaisha
(also trading as Aisin Seiki
Co., Ltd.)
: Japan

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company
2-1 Asahi-machi, Kariya-shi,
Aichi-ken, Japan

09/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

آيسن سيكي كابوشيكي كايشا (وتتاجر ايضا
) ليمتد،.باسم آيسن سيكي كو

:اسم طالب التسجيل

يابان
شركة اجنبية

:جنسية الطالب

- ايشي،شي- كاريا،ماتشي- اساهي،2-1
 اليابان،كين

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
002222  ب. ص، شارع مكة،221 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن22200 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178622
12
12
178622

Goods/Services
Non-electric prime movers for land vehicles [other than parts],
namely combustion engines; automobile engines for land vehicles;
vehicles for the physically handicapped and those of reduced
mobility; automobiles and their structural parts; two-wheeled motor
vehicles; clutch covers for automobiles; clutch covers for
motorcycles; clutch discs for automobiles; clutch discs for
motorcycles; clutches for land vehicles; self-propelled electric
vehicles; electrically operated personal mobility scooters and
automobiles; electric vehicles; wheelchairs for nursing care; electric
wheelchairs; rickshaws; sleighs and sleds [vehicles]; hand trucks;
horse drawn carriages; carts; bicycle trailers; anti-theft alarms for
vehicles; anti-theft devices for automobiles; AC motors or DC
motors for land vehicles [other than parts]; adhesives rubber
patches for repairing tubes or tires; baby carriages [prams]; traction
engine; ropeways for cargo or freight handling; parachutes; electric
tricycles; shafts, axles or spindles for land vehicles; shaft bearings
for land vehicles; shaft couplings and connectors for land vehicles;
bearing for land vehicles; power transmissions and gearing for land
vehicles; idling pulleys for land vehicles; reduction gears for land
vehicles; power transmission belts for land vehicles; toothed wheels
and gears for land vehicles; speed change gears for land vehicles;
fluid couplings for land vehicles; hydraulic torque converters for
land vehicles; transmissions for land vehicles; transmissions for
hybrid cars.
_Priority claim: Claim Country : JP
Claim No : 2021-22068
Claim Date : 2021-02-25
_ Special condition : Claiming navy and white colors

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
محركات أساسية غير كهربية للمركبات األرضية [بخالف األجزاء] وبالتحديد
 مركبات لذوي اإلعاقات، محركات السيارات للمركبات األرضية،محركات اإلحتراق
، مركبات بمحرك بعجلتين، سيارات وأجزائها الهيكلية،الجسدية ولمحدودي الحركة
 أقراص القابض، أغطية القابض للدراجات النارية،أغطية القابض للسيارات
 مركبات، قوابض للمركبات األرضية، أقراص القابض للدراجات النارية،للسيارات
 دراجات بخارية صغيرة وسيارات للحركة الشخصية تعمل،كهربية ذاتية الدفع
 كراسي ذات، كراسي ذات عجالت للرعاية التمريضية، مركبات كهربية،بالكهرباء
، عربات يد،] زالجات ومزالق [مركبات،) عربات نقل (ريكشا،عجالت كهربية
 أجهزة إنذار ضد، مقطورات دراجات، عربات صغيرة،عربات تجرها األحصنة
DC  أو مواتيرAC  مواتير، وسائل ضد السرقة للسيارات،السرقة للمركبات
 لصقات مطاطية من مواد الصقة لتصليح،]للمركبات األرضية [بخالف األجزاء
 طرق حبلية، قاطرات جر،] عربات األطفال [عربات أطفال،األنابيب أو اإلطارات
 أعمدة ومحاور، عجالت ثالثية كهربية، مظالت هبوط،لنقل البضائع أو مناولة السلع
 توصيالت، محامل أعمدة للمركبات األرضية،وأعمدة دوارة للمركبات األرضية
 أجهزة وتروس نقل، محمل للمركبات األرضية،ووصالت أعمدة للمركبات األرضية
 تروس تخفيض، بكرات سائبة للمركبات األرضية،الحركة للمركبات األرضية
 عجالت، أحزمة نقل الحركة للمركبات األرضية،السرعة للمركبات األرضية
، تروس تغيير السرعة للمركبات األرضية،وتروس مسننة للمركبات األرضية
، محوالت عزم هيدروليكية للمركبات األرضية،توصيالت المائع للمركبات األرضية
. أجهزة نقل الحركة للسيارات الهجينة،أجهزة نقل الحركة للمركبات األرضية

JP : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
00220- 0202 : رقم االدعاء
02- 20- 0202 : تاريخ االدعاء
مع المطالبة باأللوان الكحلي واألبيض: _اشتراطات خاصة
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تاريخ ايداع الطلب :

03/06/2021

اسم طالب التسجيل:

جاكوار الند روفر ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

03/06/2021

Date of

Jaguar Land Rover Limited
: United Kingdom
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Abbey Road, Whitley,
ابي رود ،وايتلي ،كوفنتري سي في1 6إل
Coventry CV3 4LF, United
إف ،المملكة المتحدة
Kingdom
Baianat Intellectual Property
بيا نات للملكية الفكرية ص.ب- 910580
P.O.Box910580- 11191 Building
11191بناية رقم  ،0حي الصالحين ،
No. 8 , Salheen Destruct
شارع محمد هليل عمان
Amman - Jordan
Class
الصنف
178654
12
12
178654

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المركبات :مركبات ذات محركات؛ أجهزة للنقل البري و /أو الجوي و /أو المالي،
مركبات برية ذات محركات :مركبات برية :مركبات الطرق الوعرة :المركبات
الصالحة لجميع ) :مركبات ذات محركات بدون سائق :مركبات ذات محركات ذاتية
 ATVsالطرق ( التشغيل :سيارات سباق :مركبات كالسيكية محددة :مركبات مباعة
على شكل أطقم ترکيب :مرکبات تجارية :مركبات ذات محركات ال تدار بفعل
االحتراق :مركبات كهربائية :مركبات هجينة مركبات حربية :مركبات لالستخدام من
قبل خدمات الطوارئ وخدمات البحث واإلنقاذ :مجموعات نقل الحركة للمركبات
البرية :مكائن للمركبات البرية؛ محركات للمركبات البرية :مكائن للدراجات النارية؛
محركات للدراجات النارية؛ مكائن للدراجات الهوائية؛ محركات للدراجات الهوائية:
مكائن لسيارات السباق؛ مركبات مجهزة لطبخ وبيع األطعمة :مقطورات :مساند أذرع
المقاعد المركبات؛ حقائب أمتعة معدة خصيصا ً لتوضع في الصندوق الخلفي
للمركبات :حقائب وشبكات وصواني منظمة داخلية للسيارات معدة خصيصا لوضعيا
في المركبات؛ مساند رأس المقاعد المركبات :أغطية المساند رأس المركبات :أعطية
واقية وأغطية زينة للمرايا الجانبية؛ أغطية لمقاعد السيارات عجالت قيادة للمركبات؛
أغطية العجالت توجيه السيارات؛ أغطية مجهزة للمركبات؛ عجالت للمركبات
عجالت من سباتك معدنية :حواف العجالت :هياكل معدنية دائرية تركب حول
إطارات عجالت المركبات عجالت احتياطية أغطية لصر العجالت :أغطية مركزية
لمرات العجالت :أغطية العجالت :أسنان العجالت :إطارات :إطارات للسيارات،
إطارات للدراجات الهوائية؛ أنابيب داخلية لإلطارات؛ عدد إصالح الثقوب في
إطارات الدراجات الهوائية؛ أجهزة تعطيل الرفع لتعزيز الكبح عند الهبوط للمركبات؛
أغطية للمركبات؛ أكياس هواء للمركبات؛ مقاعد للمركبات؛ مقاعد أمان للمركبات؛
أحزمة أمان للمركبات؛ أحزمة أمان للحيوانات للمركبات؛ إشارات أمان سمعية
للمركبات؛ أجهزة ومعدات ضد السرقة وسالمة وأمان للمركبات :شبك للمشعات
الحرارية للمركبات؛ ألواح داخلية لهياكل المركبات؛ أبواب للمركبات؛ نوافذ
المركبات؛ زجاج المركبات األمامي؛ زجاج لنوافذ المركبات منتجات تامة الصنع
وزجاج المركبات األمامي؛ نوافذ أسقف للمركبات؛ نوافذ سقفية للمركبات؛ واقيات
صدمات للمركبات؛ لوحات تحكم مركزية للمركبات تباع كجزء من المركبات وتضم
أجهزة بينية إلكترونية؛ خصر مشكلة للمركبات؛ دراجات هوائية؛ دراجات هوائية
كهربائية؛ دراجات هوائية لألطفال؛ دراجات توازن؛ دراجات هوائية ثالثية العجالت؛
أجزاء ولوازم هوائية لألطفال؛ دراجات توازن؛ دراجات هوائية ثالثية العجالت؛
أجزاء ولوازم وإكسسوارات للدراجات الهوائية؛ أكياس لمقاعد الدراجات الهوائية؛
ألواح طائرة؛ سکوترات (دراجات تدفع بالرجل)؛ مركبات رباعية العجالت؛ دراجات
أحادية ذات محرکات؛ سيارات سباق صغيرة؛ عربات أطفال وحامالت األطفال
وأجزائها واكسسواراتها؛ مقاعد مركبات لألطفال والرضع والصغار :حاجبات
شمسية ،مناصب على سطوح المركبات ،حامالت وشبكات للحقائب ،حامالت
دراجات ،حامالت للقوارب الشراعية ،حامالت للزالجات ،وسالسل الثلوج ،جميعها
للمركبات؛ طائرات؛ مركبات فضائية؛طائرات بدون طيار؛ مرکبات جوية بدون
طيار؛ مركبات جوية شخصية؛ مظالت هبوط؛ حوامات (هوفرکرافت)؛ مرکبات
غوص؛ مرکبات نفاثة للرياضات المائية؛ مركبات التحكم عن بعد ،ليست ألعاب؛
أجزاء ولوازم لكافة البضائع المذكورة أعاله

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Vehicles; motor vehicles; apparatus for locomotion by land, air
;and/or water, motor land vehicles; land vehicles; off-road vehicles
all-terrain vehicles (ATVS), driverless motor vehicles; autonomous
motor vehicles, racing cars; reconditioned classic vehicles; vehicles
sold in kit form; commercial vehicles; motor vehicles not powered
by combustion; electric vehicles; hybrid vehicles; military vehicles,
;vehicles for use by emergency services, search and rescue services
powertrains for land vehicles, engines for land vehicles; motors for
;land vehicles; engines for motorcycles; motors for motorcycles
;engines for bicycles; motors for bicycles; engines for racing cars
hicles equipped to cook and sell food; trailers; arm rests for vehicle
seats; luggage bags specially adapted for fitting in the boot of
vehicles, car interior organizer bags, nets and trays specially
adapted for fitting in vehicles; head-rests for vehicle seats; vehicle
head rest covers, wing mirror protective and vanity covers; car seat
covers; steering wheels; covers for vehicle steering wheels; fitted
;covers for vehicles, wheels for vehicles; alloy wheels; wheel trims
;wheel rims; spare wheels; hub caps for wheels; hub center caps
wheel covers, wheel sprockets; tires; automobile tires, bicycle tires,
;inner tubes for tires; puncture repair outfits for bicycle tires
;spoilers for vehicles; covers for vehicles; airbags; seats for vehicles
safety seats for vehicles; safety belts for vehicles, safety harnesses
for vehicles; safety signals (audible] for vehicles; anti-theft, security
and safety devices and equipment for vehicles; radiator grilles for
vehicles; trim panels for vehicle bodies; doors for vehicles; vehicle
windows, vehicle windshields; window glass for vehicles [finished
products] and windshields; roof windows for vehicles; skylight
windows for vehicles; vehicle bumpers; vehicle center consoles
sold as parts of vehicles and which incorporate electronic
;interfaces; shaped vehicle mats; bicycles; electric bicycles
children's bicycles; balance bikes, tricycles; parts, fittings and
;accessories for bicycles; bicycle saddlebags; hover boards; scooters
quadricycles; motorized unicycles; go-karts; strollers and prams,
and their parts and accessories; baby, infant and child seats for
vehicles; sun blinds, roof racks, luggage carriers and nets, cycle
carriers, sail board carriers, ski carriers, and snow chains, all for
;vehicles; aircraft; space vehicles; drones; unmanned aerial vehicles
;personal air vehicles; parachutes; hovercraft; underwater vehicles
jet vehicles for water sports; remote control vehicles, not toys; parts
and fittings for all of the aforesaid goods
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تاريخ ايداع الطلب :

01/07/2021

اسم طالب التسجيل:

بي واي دي كومباني ليمتد
الصين
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

01/07/2021

eaaN tpac lppA:

BYD COMPANY LIMITED
: China

Foreign Company

No.1, Yan’an Road, Kuichong
نمبر ،2.يانان رود ،كويشونغ ستريت،
Street, Dapeng New District,
دابينغ نيو ديستريكت ،شينزهين ،جمهورية
Shenzhen, People’s Republic of
الصين الشعبية
China
THE RIGHT CHOICE IP
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
P.O.Box841153- 11184
ص.ب 11184 -841153عمان  -شارع ام
AMMAN- OM OMARH
عمارة
STREET
Class
الصنف
178550
12
12
178550

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الحافالت السياحية؛ هياكل السيارات؛ مركبات كهربائية؛
السيارات؛ أجسام السيارات؛ عجالت توجيه المركبات؛ قاطرات
السكك الحديدية؛ شاحنات الرافعات الشوكية؛ الدراجات النارية؛
بطانات مكابح السيارات؛ حافالت؛ قاطرات

Date of

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

motor coaches; automobile chassis; electric
vehicles; automobiles; automobile bodies; steering
;wheels for vehicles; rolling stock for railways
forklift trucks; motorcycles; brake pads for
automobiles; motor buses; locomotives.
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Date of

11/07/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Xiaomi Inc.
: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

No.006, floor 6, building 6,
،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نمبر
yard 33, middle Xierqi Road,
، هايديان ديستريكت،ميدل كسيركي رود
Haidian District, Beijing, China
 الصين،بكين
Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
002222  ب. ص، شارع مكة،221 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن22200 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178611
12
12
178611

Goods/Services
Electric vehicles; Locomotives; Remote control vehicles, other than toys; vehicles
for locomotion by land, air, water or rail; Rearview mirrors; driverless cars
[autonomous cars]; self driving cars; air pumps for motorcycles and automobiles;
go karts; automatic guided vehicles; propulsion mechanisms for land vehicles;
automobile hoods; automobile chains; automobile chassis; vehicle running
boards; cars; motor cars; automobile bodies; bumpers for automobiles; shock
absorbers for automobiles; signal arms for vehicles; air bags [safety devices for
automobiles]; brake pads for automobiles; cigar lighters for automobiles; ashtrays
for automobiles; lug nuts for vehicle wheels; clips adapted for fastening
automobile parts to automobile bodies; automobile wheel hubs; warning horns for
automobiles; air pumps for automobiles; safety seats for use in cars; automobile
spare wheel holders; electric motors for motor cars; axles and cardan shaft for
motor vehicles; wheel rims [for automobiles]; windscreen wipers [for
automobiles]; clutch mechanisms for motor cars; safety seats for children for
motor cars; automobile windshields [windscreens]; sun visors for automobiles;
rearview mirrors for automobiles; direction signals for automobiles; doors for
automobiles; spokes for automobiles; suspension springs for motor cars; petrol
tank caps for motor cars; gearboxes for motor cars; mudguards for automobiles;
wheel rims for automobiles; seats for automobiles; seat belts for use in
automobiles; head rests for seats for motor cars; steering wheels for automobiles;
anti theft devices for motor cars; electric cars; torque converters for motor cars;
automotive interior trim; motor car windows; automobile roof racks; automobile
roof containers; luggage carriers for automobiles; automobile dashboards; fuel
tanks [parts of land vehicles]; protective rings for automobile wheel hubs;
automobile engines; fitted vehicle covers for automobiles; shaped covers for
motor cars; Steering wheel booster for automobile; steering wheel covers for
automobiles; Automobile sunshade; Car radiator grille; License plate frame for
automobiles; brakes for motor cars; body panels for vehicles; Push scooters
[vehicles]; Self balancing electric unicycles; Bicycles; electric bicycles; Electric
self balancing car; electric scotters; self balancing scooters; Pumps for bicycle
tires; Aerial conveyors; Strollers; Carts; wheelchairs; sleighs [vehicles]; Tires for
vehicle wheels; Repair outfits for inner tubes; automobile tires; inner tubes for
automobile tires; Aeronautical apparatus, machines and appliances; Civilian
drones; Camera drones; delivery drones; air vehicles; Boats; diving bells; air
pumps [vehicle accessories]; safety seats for children, for vehicles; seat covers for
vehicles; upholstery for vehicles; anti theft devices for vehicles; side view mirrors
for vehicles; anti dazzle devices for vehicles; windshield wipers; anti glare
devices for vehicles; head rests for vehicle seats.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مركبات للتنقل، بخالف األلعاب،  مركبات التحكم عن بعد، القاطرات،مركبات كهربائية
 سيارات بدون، مرايا الرؤية الخلفية،عن طريق البر أو الجو أو الماء أو السكك الحديدية
 مضخات هواء للدراجات النارية، سيارات ذاتية القيادة،]سائق [سيارات ذاتية القيادة
 آليات الدفع، المركبات الموجهة األوتوماتيكية،) سيار ات ذات مقعد (كارت،والسيارات
 لوحات تشغيل، هيكل السيارة، سالسل السيارات، اغطية السيارات،للمركبات األرضية
 ممتص، مصدات للسيارات، أجسام السيارات، سيارات ذات محركات، سيارات،السيارة
،] أكياس هوائية [أجهزة أمان للسيارات، أذرع إشارة للمركبات،الصدمات للسيارات
، منافض السجائر للسيارات، والعات السيجار للسيارات،لبادات مكابح السيارات
 محاور، مشابك مكيفة لربط أجزاء السيارة بهيكل السيارات،صواميل لعجالت المركبات
 مقاعد أمان، مضخات هواء للسيارات، أبواق تحذير للسيارات،عجالت السيارات
 المحركات الكهربائية، ماسكات العجالت االحتياطية للسيارات،لالست خدام في السيارات
 مساحات، إطارات لعجالت السيارات، المحاور والعمود كاردان للسيارات،للسيارات
، مقاعد أمان لألطفال للسيارات، آليات القابض للسيارات،]الزجاج األمامي [للسيارات
 مرايا، أقنعة من الشمس للسيارات،]الزجاج األمامي للسيارات [زجاج المركبات األمامي
 قضبان شعاعية، أبواب للسيارات، إشارات االتجاه للسيارات،الرؤية الخلفية للسيارات
 علب التروس، أغطية خزانات البنزين للسيارات، نوابض تعليق للسيارات،للسيارات
 أحزمة، مقاعد للسيارات، إطارات لعجالت للسيارات، واقيات الطين للسيارات،للسيارات
 عجالت القيادة، مساند الرأس لمقاعد السيارات،المقاعد لالستخدام في السيارات
 محوالت عزم الدوران، سيارات كهربائية، أجهزة مكافحة السرقة للسيارات،للسيارات
 حاويات، رفوف سقف السيارات، نوافذ السيارات، زخارف داخلية للسيارات،للسيارات
 خزانات الوقود [أجزاء، لوحات السيارات، حامالت األمتعة للسيارات،سقف السيارات
، محركات السيارات، حلقات واقية لمحاور عجالت السيارات،]من المركبات البرية
 مقود عجلة القيادة، أغطية على شكل للسيارات،أغطية السيارة المجهزة للسيارات
 إطار، شبكة المبرد للسيارة، مظلة السيارات،  أغطية عجلة القيادة للسيارات،للسيارات
 دراجات الدفع، ألواح هياكل السيارات، مكابح للسيارات،لوحة ترخيص السيارات
 سيارة، دراجات كهربائية، دراجات، دراجات كهربائية أحادية التوازن ذاتية،][مركبات
، دراجات بخارية التوازن الذاتي، الدراجات البخارية الكهربائية،كهربائية ذاتية التوازن
 الكراسي، عربات، عربات األطفال، الناقالت الهوائية،مضخات إلطارات الدراجات
 مالبس إصالح لألنابيب، إطارات عجالت المركبات،] مزلقة [مركبات،المتحركة
 أجهزة وآالت وأجهزة، أنابيب داخلية إلطارات السيارات، إطارات السيارات،الداخلية
 طائرات توصيل، طائرات بدون طيار للكاميرا، طائر ات بدون طيار مدنية،الطيران
 مضخات الهواء [ملحقات، أجراس الغوص، القوارب، المركبات الجوية،بدون طيار
، أثاث المركبات، أغطية مقاعد المركبات، للسيارات،  مقاعد أمان لألطفال،]السيارة
، أجهزة مانعة للتوهج للمركبات،  مرايا جانبية للسيارات،أجهزة ضد السرقة للسيارات
. مساند الرأس لمقاعد السيارة، أجهزة مضادة للتوهج للسيارات،ماسحات الزجاج األمامي
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Date of

11/07/2021
Xiaomi Inc.

eaaN tpac lppA:
c oapN lpty

: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

No.006, Floor 6, Building 6,
،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نو
Yard 33, Middle Xierqi Road,
، هايديان دستريكت،ميديل شيركي رود
Haidian District, Beijing, China
 الصين،بكين
Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
002222  ب. ص، شارع مكة،221 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن22200 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178623
12
12
178623

Goods/Services
Electric vehicles; Locomotives; Remote control vehicles, other than toys;
vehicles for locomotion by land, air, water or rail; Rearview mirrors; driverless
cars [autonomous cars]; self driving cars; air pumps for motorcycles and
automobiles; go karts; automatic guided vehicles; propulsion mechanisms for
land vehicles; automobile hoods; automobile chains; automobile chassis;
vehicle running boards; cars; motor cars; automobile bodies; bumpers for
automobiles; shock absorbers for automobiles; signal arms for vehicles; air
bags [safety devices for automobiles]; brake pads for automobiles; cigar
lighters for automobiles; ashtrays for automobiles; lug nuts for vehicle wheels;
clips adapted for fastening automobile parts to automobile bodies; automobile
wheel hubs; warning horns for automobiles; air pumps for automobiles; safety
seats for use in cars; automobile spare wheel holders; electric motors for motor
cars; axles and cardan shaft for motor vehicles; wheel rims [for automobiles];
windscreen wipers [for automobiles]; clutch mechanisms for motor cars; safety
seats for children for motor cars; automobile windshields [windscreens]; sun
visors for automobiles; rearview mirrors for automobiles; direction signals for
automobiles; doors for automobiles; spokes for automobiles; suspension
springs for motor cars; petrol tank caps for motor cars; gearboxes for motor
cars; mudguards for automobiles; wheel rims for automobiles; seats for
automobiles; seat belts for use in automobiles; head rests for seats for motor
cars; steering wheels for automobiles; anti theft devices for motor cars; electric
cars; torque converters for motor cars; automotive interior trim; motor car
windows; automobile roof racks; automobile roof containers; luggage carriers
for automobiles; automobile dashboards; fuel tanks [parts of land vehicles];
protective rings for automobile wheel hubs; automobile engines; fitted vehicle
covers for automobiles; shaped covers for motor cars; Steering wheel booster
for automobile; steering wheel covers for automobiles; Automobile sunshade;
Car radiator grille; License plate frame for automobiles; brakes for motor cars;
body panels for vehicles; Push scooters [vehicles]; Self balancing electric
unicycles; Bicycles; electric bicycles; Electric self balancing car; electric
scotters; self balancing scooters; Pumps for bicycle tires; Aerial conveyors;
Strollers; Carts; wheelchairs; sleighs [vehicles]; Tires for vehicle wheels;
Repair outfits for inner tubes; automobile tires; inner tubes for automobile tires;
Aeronautical apparatus, machines and appliances; Civilian drones; Camera
drones; delivery drones; air vehicles; Boats; diving bells; air pumps [vehicle
accessories]; safety seats for children, for vehicles; seat covers for vehicles;
upholstery for vehicles; anti theft devices for vehicles; side view mirrors for
vehicles; anti dazzle devices for vehicles; windshield wipers; anti glare devices
for vehicles; head rests for vehicle seats.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مركبات للتنقل عن، بخالف األلعاب،  مركبات التحكم عن بعد، القاط رات،مركبات كهربائية
 سيارات بدون سائق، مرايا الرؤية الخلفية،طريق البر أو الجو أو الماء أو السكك الحديدية
، مضخات هواء للدراجات النارية والسيارات، سيارات ذاتية القيادة،][سيارات ذاتية القيادة
 آليات الدفع للمركبات، ال مركبات الموجهة األوتوماتيكية،)سيارات ذات مقعد (كارت
، لوحات تشغيل السيارة، هيكل السيارة، سالسل السيارات، اغطية السيارات،األرضية
 ممتص الصدمات، مصدات للسيارات، أجسام السيارات، سيارات ذات محركات،سيارات
 لبادات مكابح،] أكياس هوائية [أجهزة أمان للسيارات، أذرع إشارة للمركبات،للسيارات
 صواميل لعجالت، منافض السجائر للسيارات، والعات السيجار للسيارات،السيارات
، محاور عجالت السيارات، مشابك مكيفة لربط أجزاء السيارة بهيكل السيارات،المركبات
، مقاعد أمان لالستخدام في السيارات، مضخات هواء للسيارات،أبواق تحذير للسيارات
 المحاور والعمود، المحركات الكهربائية للسيارات،ماسك ات العجالت االحتياطية للسيارات
 آليات،] مساحات الزجاج األمامي [للسيارات، إطارات لعجالت السيارات،كاردان للسيارات
 الزجاج األمامي للسيارات [زجاج، مقاعد أمان لألطفال للسيارات،القابض للسيارات
 إشارات، مرايا الرؤية الخلفية للسيارات، أق نعة من الشمس للسيارات،]المركبات األمامي
، نوابض تعليق للسيارات، قضبان شعاعية للسيارات، أبواب للسيارات،االتجاه للسيارات
، واقيات الطين للسيارات، علب التروس للسيارات،أغطية خزانات البنزين للسيارات
 مساند، أحزمة المقاعد لالستخدام في السيارات، مقاعد للسيارات،إطارات لعجالت للسيارات
، أجهزة مكافحة السرقة للسيارات، عجالت القيادة للسيارات،الرأس لمقاعد السيارات
 نوافذ، زخارف داخلية للسيارات، محوالت عزم الدوران للسيارات،سيارات كهربائية
، حامالت األمتعة للسيارات، حاويات سقف السيارات، رفوف سقف السيارات،السيارات
 حلقات واقية لمحاور،] خزانات الوقود [أجزاء من المركبات البرية،لوحات السيارات
 أغطية على، أغطية السيارة المجهزة للسيارات، محركات السيارات،عجالت السيارات
 مظلة، أغطية عجلة القيادة للسيارات، مقود عجلة القيادة للسيارات،شكل للسيارات
 ألواح، مكابح للسيارات، إطار لوحة ترخيص السيارات، شبكة المبرد للسيارة،السيارات
، دراجات كهربائية أحادية التوازن ذاتية،] دراجات الدفع [مركبات،هياكل السيارات
، الدراجات البخارية الكهربائية، سيارة كهربائية ذاتية التوازن، دراجات كهربائية،دراجات
 عربات، الناقالت الهوائية، مضخات إلطارات الدراجات،دراجات بخارية التوازن الذاتي
، إطارات عجالت المركبات،] مزلقة [مركبات، الكراسي المتحركة، عربات،األطفال
، أنابيب داخلية إلطارات السيارات، إطارات السيارات،مالبس إصالح لألنابيب الداخلية
، طائرات بدون طيار للكاميرا، طائرات بدون طيار مدنية،أجهزة وآالت وأجهزة الطيران
 مضخات الهواء، أجراس الغوص، القوارب، المركبات الجوية،طائرات توصيل بدون طيار
 أثاث، أغطية مقاعد المركبات، للسيارات،  مقاعد أمان لألطفال،][ملحقات السيارة
 أجهزة مانعة للتوهج، مرايا جانبية للسيارات، أجهزة ضد السرقة للسيارات،المركبات
 مساند الرأس لمقاعد، أجهزة مضادة للتوهج للسيارات، ماسحات الزجاج األمامي،ل لمركبات
.السيارة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

11/07/2021

اسم طالب التسجيل:

يونغكانغ كيوجوو تيكنولوجي كو ،.ليمتد.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الصين
شركة اجنبية

11/07/2021

YONGKANG KUGOOO
TECHNOLOGY CO., LTD.

دراجات سكوتر تعمل بالدفع ( مركبات)  ،دراجات نارية ،
مركبات كهربائية  ،عربات لوحية تعمل بالتوازن الذاتي ،
دراجات هوائية  ،دراجات هوائية كهربائية  ،دراجات سكوتر
تعمل بالكهرباء  ،دراجات سكوتر ذاتية التوازن  ،فرش منجد
للمركبات  ،اطارات لعجالت المركبات  ،سيارات  ،حماالت
امتعة على ظهر المركبات

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Floor 3, Factory 2,

No. 98,
فلور  ،6فاكتوري  ،0نمبر  ،00مينغيوان
Mingyuan North Avenue,
نورث افينيو  ،ايكونوميك ديفيلوبمنت زون،
Economic Development Zone,
يونغكانغ سيتي  ،جينهيوا سيتي  ،زيهجيانغ
Yongkang City, Jinhua City,
بروفينس ،الصين
Zhejiang Province, China
The Right Choice Ip
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
P.O.Box841153- 11184 Ammanص.ب 11184 -841153عمان  -شارع ام
Om Omarh Street , Po_Box:
عمارة
 841153 - Postcode: 11184Class
الصنف
178551
12
12
178551

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Push scooters [vehicles]; Motorcycles; Electric
vehicles; Self-balancing boards; Bicycles; Electric
bicycles; Electrically powered scooters; Selfbalancing scooters; Upholstery for vehicles; Tires
for vehicle wheels; Motor cars; Roof boxes for
vehicles.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

15/08/2021

اسم طالب التسجيل:

بياغيو آند سي .إس.بيه.أيه.
ايطاليا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

15/08/2021

Date of
eaaN tpac lppA:

PIAGGIO & C. S.P.A.
: Italy

Foreign Company

VIALE RINALDO PIAGGIO
فيالي رينالدو بياغيو  22202 02بونتيديرا،
25 56025 PONTEDERA, PISA
بيزا إيطاليا
ITALY
Baianat Intellectual Property
بيانات للملكية الفكرية 11191 -910580
910580- 11191 Building No. 8 ,
بناية رقم  ،0حي الصالحين  ،شارع محمد
 Salheen Destruct Ammanهليل عمان
Jordan
Class
الصنف
178653
12
12
178653

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

VESPA VXL
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مركبات ذات دوالبين؛ دراجات بخارية صغيرة تدار بالكهرباء؛ هياكل
للمركبات ذات دوالبين؛ مكابح للمركبات ذات دوالبين؛ أغطية
ّ
لخزانات الوقود للمركبات ذات دوالبين؛ شبكات حقائب للمركبات ذات
دوالبين؛ نوابض مخمدة للصدمات للمركبات ذات دوالبين؛ مخمدات
صدمات لتوقف المركبات ذات الدوالبين؛ إطارات هوائية للمركبات
ذات دوالبين؛ أغلفة خارجية لإلطارات الهوائية للمركبات ذات
دوالبين؛ أدوات مانعة النزالق إطارات المركبات ذات الدوالبين؛ رقع
مطاطية الصقة إلصالح األنابيب الداخلية للمركبات ذات دوالبين؛
مضخات إلطارات المركبات ذات الدوالبين؛ عُدد إصالح لألنابيب
الداخلية للمركبات ذات دوالبين؛ هياكل معدنية دائرية تركب حول
إطارات عجالت المركبات ذات الدوالبين؛ صمامات إلطارات
المركبات؛ أجهزة ضد سرقة المركبات ذات الدوالبين؛ أجهزة إنذار
ضد سرقة المركبات ذات الدوالبين؛ أبواق للمركبات ذات الدوالبين؛
مقاعد أمان لألطفال في المركبات ذات الدوالبين؛ مساند للمركبات
ذات دوالبين؛ واقيات وحل (رفرف) للمركبات ذات دوالبين؛ إشارات
إرشادية للمركبات ذات الدوالبين؛ إطارات للمركبات ذات دوالبين؛
حامالت أمتعة للمركبات ذات دوالبين؛ دواسات للمركبات ذات
دوالبين؛ مرايا ا لرؤية الخلفية للمركبات ذات الدوالبين؛ أغطية لمقاعد
المركبات ذات الدوالبين؛ حقائب معدة خصيصا ً للمركبات ذات
الدوالبين؛ مقاعد للمركبات ذات الدوالبين؛ مكائن للمركبات ذات
الدوالبين؛ محركات كهربائية للمركبات ذات الدوالبين؛ حقائب معدّة
صا للمركبات ذات دوالبين ،وبخاصة حقائب الخزان ،حقائب
خصي ً
مساعدة (سيسي بار) ،حقائب تركب على مؤخرة الدراجة ،حقائب
جانبية ،حقائب علوية.

Goods/Services

;Two-wheeled vehicles; electrically powered scooters
bodies for two-wheeled vehicles; brakes for twowheeled vehicles; caps for gas tanks for two-wheeled
vehicles; luggage nets for two-wheeled vehicles; shock
;absorbing springs for two-wheeled vehicles
;suspension shock absorbers for two-wheeled vehicles
pneumatic tires for two-wheeled vehicles; casings for
pneumatic tires for two-wheeled vehicles; non-skid
devices for tires for two-wheeled vehicles; adhesive
rubber patches for repairing inner tubes for two;wheeled vehicles; tire pumps for two-wheeled vehicles
;repair outfits for inner tubes for two-wheeled vehicles
rims for wheels for two-wheeled vehicles; valves for
vehicle tires; anti-theft devices for two-wheeled
;vehicles; antitheft alarms for two-wheeled vehicles
horns for two-wheeled vehicles; safety seats for
children for two-wheeled vehicles; stands for twowheeled vehicles; mudguards for two-wheeled
;vehicles; direction signals for two-wheeled vehicles
frames for two-wheeled vehicles; luggage carriers for
two-wheeled vehicles; pedals for two-wheeled
;vehicles; rear view mirrors for two-wheeled vehicles
saddle covers for two-wheeled vehicles; saddlebags
adapted for two-wheeled vehicles; saddles for two;wheeled vehicles; engines for two-wheeled vehicles
electric motors for two-wheeled vehicles; bags
specially adapted for two-wheeled vehicles, namely
tank bags, sissy bar bags, tail bags, side hard bags, top
cases
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Date of

04/03/2021

eaaN tpac lppA:

PATEK PHILIPPE SA
GENEVE
: Switzerland
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Rue du Rhone, 41 – 1204
GENEVE, SWITZERLAND

04/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

باتيك فيليب اس ايه جنيف

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية
 سويسرا، جنيف2021 - 12 ،رو دو رون

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
002222  ب. ص، شارع مكة،221 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن22200 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178565
14
14
178565

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

PATEK PHILIPPE CHIMING JUMP HOUR
Goods/Services

الخدمات التالية/من اجل البضائ ع

Chronometric apparatus and instruments; parts and
fittings for chronometric instruments; horological
articles; clocks; parts for clocks; watches;
chronographs [watches]; watch cases [parts of
watches]; watch bands; watch dials; watch clasps;
watch glasses; watch chains; watch springs; clock
and watch hands; watch movements; fittings for
watches; cases for chronometric instruments; cases
for clock and watchmaking; stand for clocks;
presentation boxes for watches; watch movements,
springs and wheel for watch movement; jewellery;
rings [jewellery]; bracelets [jewellery]; brooches
[jewellery]; chains [jewellery]; necklaces
[jewellery]; ornaments [jewellery]; jewel
pendants; earrings; clasps for jewellery; precious
stones; cases [fitted] for jewels; jewellery boxes;
jewel cases; presentation boxes for jewellery;
works of art of precious metal; works of art made
of precious stones; key rings of leather; key fobs
of precious metals; cuff links; lapel pins
[jewellery]; tie clips; tie pins; medals.

 األجزاء (القطع) والتجهيزات،أجهزة وأدوات قياس الوقت
 ساعات،) سلع قياس الزمن (الساعات،آلالت قياس الوقت
 آلة لقياس، ساعات اليد، قطع (األجزاء) غيار للساعات،الحائط
،] علب الساعات [أجزاء من الساعات،]الوقت [ساعات
 مشابك، عقارب الساعات،عصابات (أربطة) الساعات
 زنبركات، سالسل الساعات، زجاج الساعات،الساعات
 أقراص وعقارب ساعات الحائط وساعات،(نوابض) الساعات
 علب ألجهزة، تجهيزات للساعات، محركات الساعات،اليد
 مساند، علب لصناعة ساعات الحائط وساعات اليد،قياس الوقت
 محركات الساعات، صناديق عرض للساعات،للساعات
، مجوهرات،وزنبركات (نوابض) ودوالب محرك الساعات
 دبابيس مزخرفة،] أساور [مجوهرات،]خواتم [مجوهرات
،] قالدات [مجوهرات،] سالسل [مجوهرات،][مجوهرات
، األقراط،) مجوهرات المعلقات (القالدات،]الحلي [المجوهرات
] علب [مجهزة، أحجار كريمة،المشابك للمجوهرات
 صناديق، علب المجوهرات، صناديق المجوهرات،للمجوهرات
 أعمال فنية، أعمال فنية من المعادن الثمينة،عرض للمجوهرات
 سالسل، حلقات مفاتيح من الجلد،مصنوعة من األحجار الكريمة
، أزرار(مشابك) أكمام،ومحافظ مفاتيح من المعادن الثمينة
، مشابك ربطة العنق،]دبابيس طية صدر السترة [مجوهرات
. ميداليات،دبابيس ربطة العنق

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give the owners the exclusive right to use
the words (CHIMING JUMP HOUR) as one unit
if used separately from the Mark.

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق: لتنازل
) كوحدةCHIMING JUMP HOUR( باستعمال الكلمات
.واحدة إذا وردت بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

04/03/2021

eaaN tpac lppA:

PATEK PHILIPPE SA
GENEVE
: Switzerland
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Rue du Rhone, 41 – 1204
GENEVE, SWITZERLAND

04/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

باتيك فيليب اس ايه جنيف

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية
 سويسرا، جنيف2021 - 12 ،رو دو رون

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
002222  ب. ص، شارع مكة،221 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن22200 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178568
14
14
178568

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

SPIROMAX
Goods/Services

Chronometric apparatus and instruments; parts and
fittings for chronometric instruments, timepieces
and parts thereof; horological articles; clocks;
parts for clocks; watches; chronographs [watches];
watches and parts thereof, clock and watch
movements, parts of timepieces and their
movements, regulating devices and parts thereof
for timepieces, springs for timepieces, hairsprings
for timepieces; escapements and parts thereof for
timepieces; pendulums for timepieces; watch cases
[parts of watches]; watch bands; watch dials;
watch clasps; watch glasses; watch chains; watch
springs; clock and watch hands; watch
movements; fittings for watches; cases for
chronometric instruments; cases for clock and
watchmaking; stand for clocks; presentation boxes
for watches; jewellery; rings [jewellery]; bracelets
[jewellery]; brooches [jewellery]; chains
[jewellery]; necklaces [jewellery]; ornaments
[jewellery]; jewel pendants; earrings; clasps for
jewellery; precious stones; cases [fitted] for
jewels; jewellery boxes; jewel cases; presentation
boxes for jewellery; works of art of precious
metal; key rings of leather; key fobs of precious
metals; cuff links; lapel pins [jewellery]; tie clips;
tie pins; medals.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 األجزاء (القطع) والتجهيزات،أجهزة وأدوات قياس الوقت
 سلع قياس،آلالت قياس الوقت واداة قياس الوقت وأجزاؤها
 قطع (األجزاء) غيار، ساعات الحائط،)الزمن (الساعات
 الساعات،] آلة لقياس الوقت [ساعات، ساعات اليد،للساعات
وأجزاؤها ومحركات ساعات الحائط وساعات اليد وأجزاء آالت
قياس الوقت ومحركاتها وأجهزة تنظيم وأجزاؤها آلالت قياس
الوقت ونوابض آلالت قياس الوقت ونوابض شعرية آلالت
، الموازين وأجزاؤها آلالت قياس الوقت،قياس الوقت
 علب الساعات،الخطارات (بندول الساعة) آلالت قياس الوقت
 عقارب، عصابات (أربطة) الساعات،][أجزاء من الساعات
، سالسل الساعات، زجاج الساعات، مشابك الساعات،الساعات
 أقراص ساعات الحائط وساعات،زنبركات (نوابض) الساعات
 علب ألجهزة، تجهيزات للساعات، محركات الساعات،اليد
 مساند، علب لصناعة ساعات الحائط وساعات اليد،قياس الوقت
 خواتم، مجوهرات، صناديق عرض للساعات،للساعات
 دبابيس مزخرفة،] أساور [مجوهرات،][مجوهرات
،] قالدات [مجوهرات،] سالسل [مجوهرات،][مجوهرات
، األقراط،) مجوهرات المعلقات (القالدات،]الحلي [المجوهرات
] علب [مجهزة، أحجار كريمة،المشابك للمجوهرات
 صناديق، علب المجوهرات، صناديق المجوهرات،للمجوهرات
 حلقات، أعمال فنية من المعادن الثمينة،عرض للمجوهرات
، سالسل ومحافظ مفاتيح من المعادن الثمينة،مفاتيح من الجلد
،] دبابيس طية صدر السترة [مجوهرات،أزرار(مشابك) أكمام
. ميداليات، دبابيس ربطة العنق،مشابك ربطة العنق
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Date of

04/03/2021

eaaN tpac lppA:

PATEK PHILIPPE SA
GENEVE
: Switzerland
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Rue du Rhone, 41 – 1204
GENEVE, SWITZERLAND

04/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

باتيك فيليب اس ايه جنيف

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية
 سويسرا، جنيف2021 - 12 ،رو دو رون

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
002222  ب. ص، شارع مكة،221 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن22200 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178570
14
14
178570

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

OSCILLOMAX
Goods/Services

Chronometric apparatus and instruments; parts and
fittings for chronometric instruments, timepieces
and parts thereof; horological articles; clocks;
parts for clocks; watches; chronographs [watches];
watches and parts thereof, clock and watch
movements, parts of timepieces and their
movements, regulating devices and parts thereof
for timepieces, springs for timepieces, hairsprings
for timepieces; escapements and parts thereof for
timepieces; pendulums for timepieces; watch cases
[parts of watches]; watch bands; watch dials;
watch clasps; watch glasses; watch chains; watch
springs; clock and watch hands; watch
movements; fittings for watches; cases for
chronometric instruments; cases for clock and
watchmaking; stand for clocks; presentation boxes
for watches; jewellery; rings [jewellery]; bracelets
[jewellery]; brooches [jewellery]; chains
[jewellery]; necklaces [jewellery]; ornaments
[jewellery]; jewel pendants; earrings; clasps for
jewellery; precious stones; cases [fitted] for
jewels; jewellery boxes; jewel cases; presentation
boxes for jewellery; works of art of precious
metal; key rings of leather; key fobs of precious
metals; cuff links; lapel pins [jewellery]; tie clips;
tie pins; medals.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 األجزاء (القطع) والتجهيزات،أجهزة وأدوات قياس الوقت
 سلع قياس،آلالت قياس الوقت واداة قياس الوقت وأجزاؤها
 قطع (األجزاء) غيار، ساعات الحائط،)الزمن (الساعات
 الساعات،] آلة لقياس الوقت [ساعات، ساعات اليد،للساعات
وأجزاؤها ومحركات ساعات الحائط وساعات اليد وأجزاء آالت
قياس الوقت ومحركاتها وأجهزة تنظيم وأجزاؤها آلالت قياس
الوقت ونوابض آلالت قياس الوقت ونوابض شعرية آلالت
، الموازين وأجزاؤها آلالت قياس الوقت،قياس الوقت
 علب الساعات،الخطارات (بندول الساعة) آلالت قياس الوقت
 عقارب، عصابات (أربطة) الساعات،][أجزاء من الساعات
، سالسل الساعات، زجاج الساعات، مشابك الساعات،الساعات
 أقراص ساعات الحائط وساعات،زنبركات (نوابض) الساعات
 علب ألجهزة، تجهيزات للساعات، محركات الساعات،اليد
 مساند، علب لصناعة ساعات الحائط وساعات اليد،قياس الوقت
 خواتم، مجوهرات، صناديق عرض للساعات،للساعات
 دبابيس مزخرفة،] أساور [مجوهرات،][مجوهرات
،] قالدات [مجوهرات،] سالسل [مجوهرات،][مجوهرات
، األقراط،) مجوهرات المعلقات (القالدات،]الحلي [المجوهرات
] علب [مجهزة، أحجار كريمة،المشابك للمجوهرات
 صناديق، علب المجوهرات، صناديق المجوهرات،للمجوهرات
 حلقات، أعمال فنية من المعادن الثمينة،عرض للمجوهرات
، سالسل ومحافظ مفاتيح من المعادن الثمينة،مفاتيح من الجلد
،] دبابيس طية صدر السترة [مجوهرات،أزرار(مشابك) أكمام
. ميداليات، دبابيس ربطة العنق،مشابك ربطة العنق
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

04/03/2021

eaaN tpac lppA:

PATEK PHILIPPE SA
GENEVE
: Switzerland
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Rue du Rhone, 41 – 1204
GENEVE, SWITZERLAND

04/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

باتيك فيليب اس ايه جنيف

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية
 سويسرا، جنيف2021 - 12 ،رو دو رون

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
002222  ب. ص، شارع مكة،221 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن22200 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178569
14
14
178569

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

PULSOMAX
Goods/Services

Chronometric apparatus and instruments; parts and
fittings for chronometric instruments, timepieces
and parts thereof; horological articles; clocks;
parts for clocks; watches; chronographs [watches];
watches and parts thereof, clock and watch
movements, parts of timepieces and their
movements, regulating devices and parts thereof
for timepieces, springs for timepieces, hairsprings
for timepieces; escapements and parts thereof for
timepieces; pendulums for timepieces; watch cases
[parts of watches]; watch bands; watch dials;
watch clasps; watch glasses; watch chains; watch
springs; clock and watch hands; watch
movements; fittings for watches; cases for
chronometric instruments; cases for clock and
watchmaking; stand for clocks; presentation boxes
for watches; jewellery; rings [jewellery]; bracelets
[jewellery]; brooches [jewellery]; chains
[jewellery]; necklaces [jewellery]; ornaments
[jewellery]; jewel pendants; earrings; clasps for
jewellery; precious stones; cases [fitted] for
jewels; jewellery boxes; jewel cases; presentation
boxes for jewellery; works of art of precious
metal; key rings of leather; key fobs of precious
metals; cuff links; lapel pins [jewellery]; tie clips;
tie pins; medals.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 األجزاء (القطع) والتجهيزات،أجهزة وأدوات قياس الوقت
 سلع قياس،آلالت قياس الوقت واداة قياس الوقت وأجزاؤها
 قطع (األجزاء) غيار، ساعات الحائط،)الزمن (الساعات
 الساعات،] آلة لقياس الوقت [ساعات، ساعات اليد،للساعات
وأجزاؤها ومحركات ساعات الحائط وساعات اليد وأجزاء آالت
قياس الوقت ومحركاتها وأجهزة تنظيم وأجزاؤها آلالت قياس
الوقت ونوابض آلالت قياس الوقت ونوابض شعرية آلالت
، الموازين وأجزاؤها آلالت قياس الوقت،قياس الوقت
 علب الساعات،الخطارات (بندول الساعة) آلالت قياس الوقت
 عقارب، عصابات (أربطة) الساعات،][أجزاء من الساعات
، سالسل الساعات، زجاج الساعات، مشابك الساعات،الساعات
 أقراص ساعات الحائط وساعات،زنبركات (نوابض) الساعات
 علب ألجهزة، تجهيزات للساعات، محركات الساعات،اليد
 مساند، علب لصناعة ساعات الحائط وساعات اليد،قياس الوقت
 خواتم، مجوهرات، صناديق عرض للساعات،للساعات
 دبابيس مزخرفة،] أساور [مجوهرات،][مجوهرات
،] قالدات [مجوهرات،] سالسل [مجوهرات،][مجوهرات
، األقراط،) مجوهرات المعلقات (القالدات،]الحلي [المجوهرات
] علب [مجهزة، أحجار كريمة،المشابك للمجوهرات
 صناديق، علب المجوهرات، صناديق المجوهرات،للمجوهرات
 حلقات، أعمال فنية من المعادن الثمينة،عرض للمجوهرات
، سالسل ومحافظ مفاتيح من المعادن الثمينة،مفاتيح من الجلد
،] دبابيس طية صدر السترة [مجوهرات،أزرار(مشابك) أكمام
. ميداليات، دبابيس ربطة العنق،مشابك ربطة العنق
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

04/03/2021

eaaN tpac lppA:

PATEK PHILIPPE SA
GENEVE
: Switzerland
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Rue du Rhone, 41 – 1204
GENEVE, SWITZERLAND

04/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

باتيك فيليب اس ايه جنيف

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية
 سويسرا، جنيف2021 - 12 ،رو دو رون

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
002222  ب. ص، شارع مكة،221 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن22200 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178571
14
14
178571

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

GYROMAX
Goods/Services

Chronometric apparatus and instruments; parts and
fittings for chronometric instruments, timepieces
and parts thereof; horological articles; clocks;
parts for clocks; watches; chronographs [watches];
watches and parts thereof, clock and watch
movements, parts of timepieces and their
movements, regulating devices and parts thereof
for timepieces, springs for timepieces, hairsprings
for timepieces; escapements and parts thereof for
timepieces; pendulums for timepieces; watch
pendulums; watch cases [parts of watches]; watch
bands; watch dials; watch clasps; watch glasses;
watch chains; watch springs; clock and watch
hands; watch movements; fittings for watches;
cases for chronometric instruments; cases for
clock and watchmaking; stand for clocks;
presentation boxes for watches; jewellery; rings
[jewellery]; bracelets [jewellery]; brooches
[jewellery]; chains [jewellery]; necklaces
[jewellery]; ornaments [jewellery]; jewel
pendants; earrings; clasps for jewellery; precious
stones; cases [fitted] for jewels; jewellery boxes;
jewel cases; presentation boxes for jewellery;
works of art of precious metal; key rings of
leather; key fobs of precious metals; cuff links;
lapel pins [jewellery]; tie clips; tie pins; medals.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 األجزاء (القطع) والتجهيزات،أجهزة وأدوات قياس الوقت
 سلع قياس،آلالت قياس الوقت واداة قياس الوقت وأجزاؤها
 قطع (األجزاء) غيار، ساعات الحائط،)الزمن (الساعات
 الساعات،] آلة لقياس الوقت [ساعات، ساعات اليد،للساعات
وأجزاؤها ومحركات ساعات الحائط وساعات اليد وأجزاء آالت
قياس الوقت ومحركاتها وأجهزة تنظيم وأجزاؤها آلالت قياس
الوقت ونوابض آلالت قياس الوقت ونوابض شعرية آلالت
، الموازين وأجزاؤها آلالت قياس الوقت،قياس الوقت
 خطارات،الخطارات (بندول الساعة) آلالت قياس الوقت
،] علب الساعات [أجزاء من الساعات،(بندول الساعة) الساعات
 مشابك، عقارب الساعات،عصابات (أربطة) الساعات
 زنبركات، سالسل الساعات، زجاج الساعات،الساعات
، أقراص ساعات الحائط وساعات اليد،(نوابض) الساعات
 علب ألجهزة قياس، تجهيزات للساعات،محركات الساعات
 مساند، علب لصناعة ساعات الحائط وساعات اليد،الوقت
 خواتم، مجوهرات، صناديق عرض للساعات،للساعات
 دبابيس مزخرفة،] أساور [مجوهرات،][مجوهرات
،] قالدات [مجوهرات،] سالسل [مجوهرات،][مجوهرات
، األقراط،) مجوهرات المعلقات (القالدات،]الحلي [المجوهرات
] علب [مجهزة، أحجار كريمة،المشابك للمجوهرات
 صناديق، علب المجوهرات، صناديق المجوهرات،للمجوهرات
 حلقات، أعمال فنية من المعادن الثمينة،عرض للمجوهرات
، سالسل ومحافظ مفاتيح من المعادن الثمينة،مفاتيح من الجلد
،] دبابيس طية صدر السترة [مجوهرات،أزرار(مشابك) أكمام
. ميداليات، دبابيس ربطة العنق،مشابك ربطة العنق
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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

eaaN tpac lppA:

2900 West Alameda Avenue,
 0022ويست االميدا افينيو ،بربانك،
Burbank, California 91505,
كاليفورنيا  ،02222الواليات المتحدة
USA
االميركية
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 11184 -
Property - 11184 Amman/ Al
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن
Shmeisani/ Prince Shaker Bin
زيد
Zaid Street
Class
الصنف
178428
14
14
178428

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

THE FLASH
من اجل البضائع/الخدمات التالية

الساعات؛ ساعات اليد ؛ المجوهرات؛ االساور؛ أساور الكاحل؛
مشابك الصدر المزخرفة؛ السالسل؛ الحلي الصغيرة؛ أزرار
األكمام؛ األقراط؛ دبابيس تعليق النياشين ؛ القالئد؛ دبابيس
الزينة؛ القالدات؛ الخواتم؛ حقائب المجوهرات؛ خرز لصناعة
المجوهرات؛ صناديق المجوهرات الموسيقية؛ المجوهرات
الجلدية؛ سالسل للمفاتيح من الجلد؛ سالسل المفاتيح المصنوعة
من الجلود المقلدة؛ سالسل المفاتيح غير المعدنية؛ سالسل مفاتيح
معدنية.

Goods/Services

Clocks; watches; jewelry; bracelets; ankle
;bracelets; brooches; chains; charms; cuff-links
;earrings; lapel pins; necklaces; ornamental pins
pendants; rings; jewelry cases; beads for making
;jewelry; musical jewelry boxes; leather jewelry
;leather key chains; imitation leather key chains
non-metal key chains; metal key chains.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

30/05/2021

اسم طالب التسجيل:

باتيك فيليب اس ايه جنيف

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

سويسرا
شركة اجنبية
رو دو رون 2021 - 12 ،جنيف ،سويسرا
(سي اتش)
ابو غزالة للملكية
921100عمان
178610

من اجل البضائع/الخدمات التالية

أجهزة وأدوات قياس الوقت ،األجزاء (القطع) والتجهيزات
آلالت قياس الوقت ،سلع قياس الزمن (الساعات) ،ساعات
الحائط ،قطع (األجزاء) غيار للساعات ،ساعات اليد ،أداة لقياس
الوقت [ساعات] ،علب الساعات [أجزاء من الساعات]،
عصابات (أربطة) الساعات ،عقارب الساعات ،مشابك
الساعات ،زجاج الساعات ،سالسل الساعات ،زنبركات
(نوابض) الساعات ،أقراص ساعات الحائط وساعات اليد،
محركات الساعات ،تجهيزات للساعات ،علب ألجهزة قياس
الوقت ،علب لصناعة ساعات الحائط وساعات اليد ،مساند
للساعات ،صناديق عرض للساعات ،مجوهرات ،خواتم
[مجوهرات] ،أساور [مجوهرات] ،دبابيس مزخرفة
[مجوهرات] ،سالسل [مجوهرات] ،قالدات [مجوهرات]،
الحلي [المجوهرات] ،مجوهرات المعلقات (القالدات) ،األقراط،
المشابك للمجوهرات ،أحجار كريمة ،علب [مجهزة]
للمجوهرات ،صناديق المجوهرات ،علب المجوهرات ،صناديق
عرض للمجوهرات ،أعمال فنية من المعادن الثمينة ،األعمال
الفنية المصنوعة من األحجار كريمة ،حلقات مفاتيح من الجلد،
سالسل ومحافظ مفاتيح من المعادن الثمينة ،أزرار(مشابك)
أكمام ،دبابيس طية صدر السترة [مجوهرات] ،مشابك ربطة
العنق ،دبابيس ربطة العنق ،ميداليات.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCH :
رقم االدعاء 06937/2021 :
تاريخ االدعاء 62-21-0202 :

PATEK PHILIPPE SA
GENEVE
: Switzerland
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

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

الفكرية - 11192

الصنف

30/05/2021

Date of

14

14

Class

178610

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Chronometric apparatus and instruments; parts and
fittings for chronometric instruments; horological
;articles; clocks; parts for clocks; watches
chronographs [watches]; watch cases [parts of
;watches]; watch bands; watch dials; watch clasps
watch glasses; watch chains; watch springs; clock
and watch hands; watch movements; fittings for
watches; cases for chronometric instruments; cases
;for clock and watchmaking; stand for clocks
presentation boxes for watches; jewellery; rings
[jewellery]; bracelets [jewellery]; brooches
[jewellery]; chains [jewellery]; necklaces
[jewellery]; ornaments [jewellery]; jewel
pendants; earrings; clasps for jewellery; precious
;stones; cases [fitted] for jewels; jewellery boxes
;jewel cases; presentation boxes for jewellery
works of art of precious metal; works of art made
of precious stones; key rings of leather; key fobs
of precious metals; cuff links; lapel pins
[jewellery]; tie clips; tie pins; medals.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CH
Claim No : 06937/2021
Claim Date : 2021-04-30
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

17/06/2021

اسم طالب التسجيل:

عبد هللا محمد محمود سكجها
االردن
مؤسسة

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

عمان/الصويفيه/ش الحمراء/قرب فندق
الليوان

رقم العالمة التجارية

178407

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الذهب والمجوهرات

الصنف

abdallah mohammad
mahmoud sakkijha
: Jordan
FOUNDATION

eaaN tpac lppA:

Applicant for
Correspondence

420- 11190 amman/swifiya
14

14

Class

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

amman/swifiya

 11190 -420عمان/الصويفيه/ش
الحمراء/قرب فندق الليوان

عنوان التبليغ

17/06/2021

Date of

178407

Trademark

Goods/Services

gold and jewelery
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Date of

11/07/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Xiaomi Inc.
: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

No.006, floor 6, building 6,
،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نمبر
yard 33, middle Xierqi Road,
، هايديان ديستريكت،ميدل كسيركي رود
Haidian District, Beijing, China
 الصين،بكين
Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
002222  ب. ص، شارع مكة،221 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن22200 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178699
14
14
178699

Goods/Services

Precious metals, unwrought or semi wrought;
Boxes of precious metal; Jewelry boxes; Key
chains of precious metal; Charms for key rings;
Works of art of precious metal; Figurines of
precious metal; jade carving artworks; Medals;
prize cups of precious metals / trophies of precious
metals; rings [jewelry]; Jewelry; necklaces
[jewelry]; jewellery, including imitation jewellery
and plastic jewellery; Watches; Watch bands;
Clocks and watches, electric; Presentation boxes
for watches; Chronometric instruments; clocks.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 علب من معادن، غير مشغولة أو نصف مشغولة، معادن نفيسة
 حلي، سالسل مفاتيح من معادن نفيسة، علب المجوهرات،نفيسة
 تماثيل من، اعمال فن المعادن النفيسة،صغيرة لسالسل المفاتيح
 كؤوس، ميداليات، نحت أعمال اليشم الفنية،معادن نفيسة
 خواتم، جوائز المعادن النفيسة/ الجوائز من المعادن النفيسة
،  المجوهرات،] قالدات [مجوهرات، مجوهرات،][مجوهرات
،بما في ذلك المجوهرات المقلدة والمجوهرات البالستيكية
، ساعات وساعات حائط كهربائية، سوار ساعات،ساعات
. ساعات حائط، أدوات قياس الوقت،صناديق عرض للساعات
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Date of

11/07/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Xiaomi Inc.
: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

No.006, floor 6, building 6,
،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نمبر
yard 33, middle Xierqi Road,
، هايديان ديستريكت،ميدل كسيركي رود
Haidian District, Beijing, China
 الصين،بكين
Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
002222  ب. ص، شارع مكة،221 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن22200 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178627
14
14
178627

Goods/Services

Precious metals, unwrought or semi wrought;
Boxes of precious metal; Jewelry boxes; Key
chains of precious metal; Charms for key rings;
Works of art of precious metal; Figurines of
precious metal; jade carving artworks; Medals;
prize cups of precious metals / trophies of precious
metals; rings [jewelry]; Jewelry; necklaces
[jewelry]; jewellery, including imitation jewellery
and plastic jewellery; Watches; Watch bands;
Clocks and watches, electric; Presentation boxes
for watches; Chronometric instruments; clocks.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 علب من معادن، غير مشغولة أو نصف مشغولة، معادن نفيسة
 حلي، سالسل مفاتيح من معادن نفيسة، علب المجوهرات،نفيسة
 تماثيل من، اعمال فن المعادن النفيسة،صغيرة لسالسل المفاتيح
 كؤوس، ميداليات، نحت أعمال اليشم الفنية،معادن نفيسة
 خواتم، جوائز المعادن النفيسة/ الجوائز من المعادن النفيسة
،  المجوهرات،] قالدات [مجوهرات، مجوهرات،][مجوهرات
،بما في ذلك المجوهرات المقلدة والمجوهرات البالستيكية
، ساعات وساعات حائط كهربائية، سوار ساعات،ساعات
. ساعات حائط، أدوات قياس الوقت،صناديق عرض للساعات
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تاريخ ايداع الطلب :

09/12/2021

اسم طالب التسجيل:

كولبر اس ايه
سويسرا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

شارع دو سيندرير  22جنيف سويسرا
مبدى عيسى دلل وفكتوريا عيسى دلل
ومحمد طالب عودة وحسام عادل الربضي
 11118 -741عمان
الصنف
14
178416

من اجل البضائع/الخدمات التالية

"معادن ثمينة غير مشغولة أو نصف مشغولة ؛ مجوهرات؛
أحجار الكريمة؛ أحجار شبه كريمة ساعات؛ ساعات المعصم.
ساعات التوقيف أدوات الكرونومتر .كرونوغراف [ساعات] ؛
مشاهدة الحاالت [أجزاء من الساعات] ؛ حركات للساعات
والساعات"

09/12/2021

Date of

Kolber SA
: Switzerland
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

rue du cendrier 15 Geneve
Switzerlan d
741- 11118 amman

14

Class

178416

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

“Precious metals, unwrought or semi-wrought:
;jewellery; precious stones; semi-precious stones
watches; wristwatches; stopwatches; chronometric
instruments; chronographs [watches]; watch cases
[parts of watches]; movements for clocks and
”watches
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

12/12/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة المدينة المنورة للذهب والمجوهرات

جنسية الطالب:

االردن
ذ.م.م

Al Madinah Al munawwarah
company for gold and
jewelery
: Jordan
Limited Liability Company

 11124 -240071عمان  -وسط البلد

240071- 11124 amman - down
town

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 11124 -240071عمان  -وسط البلد

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

178465

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الذهب والمجوهرات

الصنف

12/12/2021

Date of
eaaN tpac lppA:

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

240071- 11124 amman - down
town
14

14

Class

lpc oapN ty

178465

Trademark

Goods/Services

gold and jewelery
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تاريخ ايداع الطلب :

06/03/2022

اسم طالب التسجيل:

داماس العقارية
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

06/03/2022

Date of

damas construction
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

 11821 -2420عمان

2420- 11821 amman

 11821 -2420عمان
178453

من اجل البضائع/الخدمات التالية

االحجار الكريمة  ،المجوهرات

2420- 11821 amman
الصنف

14

14

Class

178453

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

precious stones , jewellery
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تاريخ ايداع الطلب :

06/03/2022

اسم طالب التسجيل :

داماس العقارية
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

06/03/2022

Date of

damas construction
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

 11821 -2420عمان

2420- 11821 amman

 11821 -2420عمان
178454

من اجل البضائع/الخدمات التالية

االحجار الكريمة  -المجوهرات

2420- 11821 amman
الصنف

14

14

Class

178454

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

precious stones jewellery
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

06/03/2022

eaaN tpac lppA:

damas construction
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

داماس العقارية
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

 عمان11821 -2420

2420- 11821 amman
Class

: تاريخ ايداع الطلب

 عمان11821 -2420

2420- 11821 amman

178452

06/03/2022

14

Goods/Services

precious stones - jewellery

________________________________________
Special condition : trademark should be limited in
colour white and blue pantone 654 , according to
the printfiled with the application.

14

الصنف

178452

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 المجوهرات، االحجار الكريمة

_______________________________________ا
العالمة محددة باللون االبيض والكحلي: شتراطات خاصة
 كما هو مودع لدى مسجل العالمات221 البانتون
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Date of

11/07/2021
Xiaomi Inc.

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

No.006, Floor 6, Building 6,
،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نو
Yard 33, Middle Xierqi Road,
، هايديان دستريكت،ميديل شيركي رود
Haidian District, Beijing, China
 الصين،بكين
Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
002222  ب. ص، شارع مكة،221 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن22200 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178694
15
15
178694

Goods/Services

Pianos; musical instruments; stringed musical
instruments; horns [musical instruments]; guitars;
electronic musical instruments; tuners for musical
instruments; bags specially adapted for holding
musical instruments; musical boxes; stands for
musical instruments; straps for musical
instruments; keyboards for musical instruments;
mutes for musical instruments.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائ ع

 أبواق [آالت، اآلالت الموسيقية الوترية، آالت موسيقية،البيانو
 المضبطات، اآلالت الموسيقية اإللكترونية، القيثارات،]موسيقية
 حقائب مهيأة خصيصا لحمل اآلالت،لآلالت الموسيقية
، مناصب لآلالت الموسيقية، الصناديق الموسيقية،الموسيقية
، لوحات المفاتيح لآلالت الموسيقية،أحزمة لآلالت الموسيقية
.مخففات الصوت لآلالت الموسيقية
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Date of

11/07/2021
Xiaomi Inc.

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

No.006, Floor 6, Building 6,
،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نو
Yard 33, Middle Xierqi Road,
، هايديان دستريكت،ميديل شيركي رود
Haidian District, Beijing, China
 الصين،بكين
Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
002222  ب. ص، شارع مكة،221 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن22200 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178704
15
15
178704

Goods/Services

Pianos; musical instruments; stringed musical
instruments; horns [musical instruments]; guitars;
electronic musical instruments; tuners for musical
instruments; bags specially adapted for holding
musical instruments; musical boxes; stands for
musical instruments; straps for musical
instruments; keyboards for musical instruments;
mutes for musical instruments.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 أبواق [آالت، اآلالت الموسيقية الوترية، آالت موسيقية،البيانو
 المضبطات، اآلالت الموسيقية اإللكترونية، القيثارات،]موسيقية
 حقائب مهيأة خصيصا لحمل اآلالت،لآلالت الموسيقية
، مناصب لآلالت الموسيقية، الصناديق الموسيقية،الموسيقية
، لوحات المفاتيح لآلالت الموسيقية،أحزمة لآلالت الموسيقية
.مخففات الصوت لآلالت الموسيقية
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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

eaaN tpac lppA:

2900 West Alameda Avenue,
 0022ويست االميدا افينيو ،بربانك،
Burbank, California 91505,
كاليفورنيا  ،02222الواليات 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
178440
16
16
178440

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المطبوعات والبضائع الورقية ،تحديدا :الكتب التي تعرض
شخصيات من الرسوم المتحركة ومغامرات الحركة وشخصيات
الكوميديا و\أو الدراما وكتب للرسوم الهزلية وكتب األطفال
وأدلة االستراتيجيات والمجالت التي تعرض شخصيات من
الرسوم المتحركة ومغامرات الحركة وشخصيات الكوميديا و\أو
الدراما ودفاتر التلوين وكتب تمارين األطفال؛ القرطاسية وورق
الكتابة والمغلفات ودفاتر المالحظات والمذكرات اليومية
وبطاقات المالحظات وبطاقات التهنئة وبطاقات للمبادلة؛
مطبوعات حجرية؛ اقالم الحبر واقالم الرصاص وحافظاتها
والمحايات واأللوان الشمعية وأقالم التأشير وأقالم الرصاص
للتلوين ومجموعات الرسم والطبشور وألواح الطبشور؛ ورق
نسخ الرسوم واوراق النقل الحراري؛ الملصقات؛ األغشية
البالستيكية الالصقة مع الورق القابل لإلزالة لتثبيت الصور من
أجل غايات الزينة؛ الصور الفوتوغرافية المثبتة و\أو غير
المثبتة؛ أغلفة الكتب ومؤشرات الصفحات للكتب والتقاويم
وورق تغليف الهدايا؛ تزيينات ورقية للحفالت ،تحديدا :المناديل
الورقية ومناديل ورق للمائدة وورق الكريب وبطاقات الدعوى
وأغطية المائدة من القماش وزخارف ورقية لتزيين قوالب
الحلوى؛ الرسومات الزخرفية المنقولة للمطرزات أو لزينة
القماش؛ نماذج مطبوعة للمالبس ولمالبس النوم والقمصان
الفضفاضة والقمصان ذات األكمام القصيرة

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Printed matter and paper goods, namely, books
featuring characters from animated, action
adventure, comedy and/or drama features, comic
books, children's books, strategy guides,
magazines featuring characters from animated,
action adventure, comedy and/or drama features,
;coloring books, children's activity books
stationery, writing paper, envelopes, notebooks,
;diaries, note cards, greeting cards, trading cards
lithographs; pens, pencils, cases therefor, erasers,
crayons, markers, colored pencils, painting sets,
;chalk and chalkboards; decals, heat transfers
posters; adhesive plastic film with removable
paper for mounting images for decorative
purposes; mounted and/or unmounted
photographs; book covers, book marks, calendars,
gift wrapping paper; paper party decorations,
namely, paper napkins, paper place mats, crepe
paper, invitations, paper table cloths, paper cake
decorations; printed transfers for embroidery or
fabric appliques; printed patterns for costumes,
pajamas, sweatshirts and T-shirts
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Date of

10/06/2021

eaaN tpac lppA:

SANAD Fund for MSME
S.A., SICAV SIF
: Germany
Foreign Company

lpc oapN ty

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
178620
16
16

Goods/Services

Printed matter; magazines; periodicals; printed
publications; educational and teaching materials,
except apparatus; stationery.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : DE
Claim No : 302020117928
Claim Date : 2020-12-11
________________________________________
Special condition : claiming dark grey and orange
________________________________________
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
المانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، بيرترانج0222 ، بورمخت.ايه. زد،62
لوكسمبورغ
- Amman الفكرية

أبو غزالة للملكية
 االردن22200  عمان002222 ب.ص
الصنف

178620

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 المواد، منشورات مطبوعة، الدوريات، المجالت،المطبوعات
 ادوات مكتبيه،التعليمية والتدريسية باستثناء األجهزة
.)(قرطاسية
_______________________________________ا
DE : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
620202222000 : رقم االدعاء
22-20-0202 : تاريخ االدعاء
_______________________________________ا
 مع المطالبة بااللوان الرمادي: شروط خاصة: شتراطات خاصة
.الغامق والبرتقالي
_______________________________________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

11/07/2021
Xiaomi Inc.

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company
No.006, Floor 6, Building 6,
Yard 33, Middle Xierqi Road,
Haidian District, Beijing, China
Abu- Ghazaleh & Co.
Amman- P.O.Box 921100
Amman 11192 , Jordan
Class
178703
16
16

Goods/Services

Paper; paper for bags and sacks; copying paper
[stationery]; papers for painting and calligraphy;
Toilet paper; Towels of paper; Paper coasters;
kitchen paper; packing cardboard; signboards of
paper or cardboard; Note books; Stickers
[stationery]; envelopes; calendars; Decorative
stickers for cars; Figurines of papier mâché;
Printed publications; Posters; books; Newsletters;
periodicals; Pictures; Apparatus for mounting
photographs; Boxes of paper or cardboard; Bags
[envelopes, pouches] of paper or plastics, for
packaging; Garbage bags of paper or of plastics;
Office requisites, except furniture; stapling presses
[office requisites]; paper shredders for office use;
Stationery; ink; inkstands; Stamps [seals]; inkpad;
pens [office requisites]; Writing materials; Refills
for gel roller pens; Adhesive bands for stationery
or household purposes; adhesives [stationery];
Pantographs [drawing instruments]; drawing
instruments; Drawing materials; typewriters,
electric or non electric; typewriter ribbons;
Teaching materials [except apparatus];
Blackboards; LCD Blackboards; small
blackboards; Tailors' chalk; Architects' models.

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نو
، هايديان دستريكت،ميديل شيركي رود
 الصين،بكين
- Amman أبو غزالة للملكية الفكرية
 االردن22200  عمان002222 ب.ص
الصنف

178703

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

،] نسخ الورق [القرطاسية، ورق للحقائب واألكياس،ورق
 صحون، مناشف من الورق، ورق تواليت،أوراق للرسم والخط
 الفتات من الورق أو، كرتون التعبئة، ورق المطبخ،الورق
، مغلفات،] ملصقات [قرطاسية، دفاتر المالحظات،الكرتون
، هياكل من الورق المعجن، ملصقات زينة للسيارات،تقاويم
، النشرات اإلخبارية، الكتب، ملصقات،المنشورات المطبوعة
 علب من الورق أو، جهاز لتركيب الصور، الصور،الدوريات
 أكياس [مغلفات وأكياس] من الورق أو البالستيك،الكرتون
 مستلزمات، أكياس قمامة من الورق أو البالستيك،للتغليف
،] مكابس التدبيس [متطلبات المكتب، باستثناء األثاث، المكتب
، حبر، ادوات مكتبية،]آالت تقديد الورق [لالستخدام المكتبي
 أقالم [متطلبات، ختامات تحبير،] الطوابع [األختام،محبرة
،] عبوات أقالم الجل الدوارة [رولر، مواد الكتابة،]المكتب
 مواد الصقة،أشرطة الصقة للقرطاسية أو لألغراض المنزلية
) بنتوغراف (أدوات نسخ التصاميم والرسوم،][قرطاسية
،  آالت كاتبة، مواد الرسم، أدوات الرسم،][أدوات الرسم
 المواد التعليمية، شرائط اآللة الكاتبة،كهربائية أو غير كهربائية
 سبورات، سبورة [ألواح تدريس] سبورات،][باستثناء األجهزة
 سبورات [ألواح،[ألواح تدريس] شاشة العرض البلوري السائل
. نماذج المعماريين، طباشير الخياطين،تدريس] الصغيرة
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Date of

11/07/2021
Xiaomi Inc.

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company
No.006, Floor 6, Building 6,
Yard 33, Middle Xierqi Road,
Haidian District, Beijing, China
Abu- Ghazaleh & Co.
Amman- P.O.Box 921100
Amman 11192 , Jordan
Class
178590
16
16

Goods/Services

Paper; paper for bags and sacks; copying paper
[stationery]; papers for painting and calligraphy;
Toilet paper; Towels of paper; Paper coasters;
kitchen paper; packing cardboard; signboards of
paper or cardboard; Note books; Stickers
[stationery]; envelopes; calendars; Decorative
stickers for cars; Figurines of papier mâché;
Printed publications; Posters; books; Newsletters;
periodicals; Pictures; Apparatus for mounting
photographs; Boxes of paper or cardboard; Bags
[envelopes, pouches] of paper or plastics, for
packaging; Garbage bags of paper or of plastics;
Office requisites, except furniture; stapling presses
[office requisites]; paper shredders for office use;
Stationery; ink; inkstands; Stamps [seals]; inkpad;
pens [office requisites]; Writing materials; Refills
for gel roller pens; Adhesive bands for stationery
or household purposes; adhesives [stationery];
Pantographs [drawing instruments]; drawing
instruments; Drawing materials; typewriters,
electric or non electric; typewriter ribbons;
Teaching materials [except apparatus];
Blackboards; LCD Blackboards; small
blackboards; Tailors' chalk; Architects' models.

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نو
، هايديان دستريكت،ميديل شيركي رود
 الصين،بكين
- Amman أبو غزالة للملكية الفكرية
 االردن22200  عمان002222 ب.ص
الصنف

178590

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

،] نسخ الورق [القرطاسية، ورق للحقائب واألكياس،ورق
 صحون، مناشف من الورق، ورق تواليت،أوراق للرسم والخط
 الفتات من الورق أو، كرتون التعبئة، ورق المطبخ،الورق
، مغلفات،] ملصقات [قرطاسية، دفاتر المالحظات،الكرتون
، هياكل من الورق المعجن، ملصقات زينة للسيارات،تقاويم
، النشرات اإلخبارية، الكتب، ملصقات،المنشورات المطبوعة
 علب من الورق أو، جهاز لتركيب الصور، الصور،الدوريات
 أكياس [مغلفات وأكياس] من الورق أو البالستيك،الكرتون
 مستلزمات، أكياس قمامة من الورق أو البالستيك،للتغليف
،] مكابس التدبيس [متطلبات المكتب، باستثناء األثاث، المكتب
، حبر، ادوات مكتبية،]آالت تقديد الورق [لالستخدام المكتبي
 أقالم [متطلبات، ختامات تحبير،] الطوابع [األختام،محبرة
،] عبوات أقالم الجل الدوارة [رولر، مواد الكتابة،]المكتب
 مواد الصقة،أشرطة الصقة للقرطاسية أو لألغراض المنزلية
) بنتوغراف (أدوات نسخ التصاميم والرسوم،][قرطاسية
،  آالت كاتبة، مواد الرسم، أدوات الرسم،][أدوات الرسم
 المواد التعليمية، شرائط اآللة الكاتبة،كهربائية أو غير كهربائية
 سبورات، سبورة [ألواح تدريس] سبورات،][باستثناء األجهزة
 سبورات [ألواح،[ألواح تدريس] شاشة العرض البلوري السائل
. نماذج المعماريين، طباشير الخياطين،تدريس] الصغيرة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

04/08/2021

اسم طالب التسجيل:

المركز االردني للتصميم والتطوير

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسات حكومية
 11180 -35135عمان ،شارع الشريف
حسين بن علي
العصام - 35135

الشريف حسن علي ابو
11180عمان ،شارع الشريف حسين بن
علي
الصنف
16
178543

من اجل البضائع/الخدمات التالية

األحرف الفوالذية  ,بكرات لألشرطة الالصقة لوازم مكتبية ,
أقالم حبر فوالنذية  ,الجراند  ,أقمشة األعالم المصنوعة من
اورق  ,أختام عناوين  ,مكابس المشابك السلكية لوازم مكتبية ,
ملفات للوثائق قرطاسية  ,آالت كتابة العناوين  ,الورق* ,
الملصقات  ,األلبومات  ,اقالم الرصاص  ,لوحات إعالنات من
الورق أو الورق المقوى  ,آالت ختم الرسوم لالستخدام المكتبي ,
آالت ختم للمكاتب  ,مشابك تستخدم في المكاتب ,

04/08/2021

Date of
eaaN tpac lppA:

Jordan design & development
bureau
lpc oapN ty
: Jordan
Applicant Type
GOVERNMENTAL
Applicant Career
CORBORATIONS
Applicant Address
35135- 11180 Amman, Alsharif
Hussin Bin Ali str
35135- 11180 Amman, Alsharif
Hussin Bin Ali str
16

Class

178543

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Steel letters , adhesive tape dispensers office
requisites , steel pens , newspapers , bunting of
paper , address stamps , stapling presses office
requisites , document files stationery , addressing
machines , paper’ , posters , albums , pencils ,
advertisement boards of paper or cardboard ,
franking machines for office use , sealing
machines for offices , clips for offices ,
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تاريخ ايداع الطلب :

07/09/2021

اسم طالب التسجيل:

بنك دبي اإلسالمي (ش.م.ع)
االمارات العربية المتحدة
مساهمة عامة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ص.ب  2202دبي /االمارات العربية
المتحدة
شركة التميمي للمحاماة واالستشارات
القانونية المحامي المناب عالء البطاينة
 11195 -18055عمان
الصنف
178442

من اجل البضائع/الخدمات التالية

لوحات إعالنات من الورق أو الورق المقوى كتيبات .كتب .
علب ألقالم الحبر علب لألختام :تقاويم .محافظ دفاتر الشيكات
مشابك للنقود :ملفات لألوراق؛ دفاتر محاسبة؛ مجالت
[دوريات] :أجهزة ترقيم ,إعالنات كبيرة آالت تقديد الورق
[لالستخدام المكتبي] :.أختام توثيق ؛ مطبوعات جداول مواعيد
مطبوعة :أدوات كتابة مواد كتابة| .

07/09/2021

Date of

Dubai Islamic Bank PJSC
: United Arab Emirates
Public Shareholding Company

eaaN tpac lppA:

P.O. Box 1080/ Dubai United
Arab Emirates
18055- 11195 amman

16

16

Class

178442

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Advertisement boards of paper or cardboard,
Booklets Books, Boxes for pens, Calendars, Cases
]for stamps [seals], Check books [cheque books
(Holders for-), Clips (Money-), Folders for papers,
Ledgers [books] Magazines [periodicals],
Numbering apparatus, Paper shredders for office
use, Posters, Printed matter, Sealing stamps,
Timetables (Printed-), Writing instruments,
Writing materials.
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تاريخ ايداع الطلب :

17/01/2022

اسم طالب التسجيل:

البنك العربي ش.م.ع
االردن
مساهمة عامة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة 0

178530

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Arab Bank PLC
: Jordan
Public Shareholding Company

eaaN tpac lppA:

amman -Prince Shaker Bin
Zaid Building 8

احمد الحمود ص.ب11195 -950545
عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة 0
الصنف

17/01/2022

Date of

P.O.Box950545- 11195 amman -

16

Prince Shaker Bin Zaid
Building 8
Class
178530
16

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

الورق والورق المقوى؛ المطبوعات؛ مواد تجليد الكتب؛ الصور
الفوتوغرافية؛ القرطاسية؛ مواد اللصق المستعملة للقرطاسية أو
لألغراض المنزلية؛ مواد الستخدام الفنانين؛ فرش الدهان أو
الرسم؛ اآلالت الكاتبة؛ حروف الطباعة في اآلالت الطابعة؛
كليشيهات الطباعة

Paper, cardboard, printed matter, bookbinding
materials, photographs, stationery, adhesives for
stationery or household purposes, artists' materials,
paint brushes, printers' type, printing blocks
typewriters

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

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

17/01/2022

اسم طالب التسجيل:

البنك العربي ش.م.ع
االردن
مساهمة عامة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة 0

178525

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Arab Bank PLC
: Jordan
Public Shareholding Company

eaaN tpac lppA:

amman -Prince Shaker Bin
Zaid Building 8

احمد الحمود ص.ب11195 -950545
عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة 0
الصنف

17/01/2022

Date of

P.O.Box950545- 11195 amman -

16

Prince Shaker Bin Zaid
Building 8
Class
178525
16

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

الورق والورق المقوى؛ المطبوعات؛ مواد تجليد الكتب؛ الصور
الفوتوغرافية؛ القرطاسية؛ مواد اللصق المستعملة للقرطاسية أو
لألغراد المنزلية؛ مواد الستخدام الفنانين؛ فرش الدهان أو
الرسم؛ اآلالت الكاتبة حروف الطباعة في اآلالت الطابعة؛
كليشيهات الطباعة

Paper, cardboard, printed matter, bookbinding
materials, photographs, stationery, adhesives for
stationery or household purposes, artists' materials,
paint brushes, printers' type, printing blocks
typewriters

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

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

17/01/2022

اسم طالب التسجيل:

البنك العربي ش.م.ع
االردن
مساهمة عامة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة 0

178529

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Arab Bank PLC
: Jordan
Public Shareholding Company

eaaN tpac lppA:

amman -Prince Shaker Bin
Zaid Building 8

احمد الحمود ص.ب11195 -950545
عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة 0
الصنف

17/01/2022

Date of

P.O.Box950545- 11195 amman -

16

Prince Shaker Bin Zaid
Building 8
Class
178529
16

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

ريف الورق والورق المقوى؛ المطبوعات؛ مواد تجليد الكتب؛
الصور الفوتوغرافية؛ القرطاسية؛ مواد اللصق المستعملة
للقرطاسية أو لألغراض المنزلية؛ مواد الستخدام الفنانين؛ فرش
الدهان أو الرسم؛ اآلالت الكاتبة؛ حروف الطباعة في اآلالت
الطابعة؛ كليشيهات الطباعة

Paper, cardboard, printed matter, bookbinding
materials, photographs, stationery, adhesives for
stationery or household purposes, artists' materials,
paint brushes, printers' type, printing blocks
typewriters

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

________________________________________
Disclaimer : : The registration of this mark does
 )ifريفلكت( not give owners the right to use word
used separately from the mark
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Date of
eaaN tpac lppA:

11/07/2021

اعالن الجريدة الرسمية

Zhejiang Shichuang Optics
Film Manufacturing Co., Ltd.

lpc oapN ty

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
No.183, Fangjiadai

Applicant for
Correspondence

Trademark

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

تشجيانغ شيتشوانغ اوبتيكس فيلم
. ال تي دي،.مانيفاكتيورينج كو
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

Road,
 شيتانغكياو، فانغجياداي روود،206 .نمبر
Xitangqiao Subdistrict, Haiyan,
، تشجيانغ، جياشينغ، هايان،صبديستريكت
Jiaxing, Zhejiang, China,
621622 ،الصين
314300
THE RIGHT CHOICE IP
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
P.O.Box841153- 11184
 شارع ام-  عمان11184 -841153ب.ص
AMMAN- OM OMARH
 رمز- 012226  صندوق بريد- عمارة
STREET , PO_BOX: 841153 22201 بريدي
POSTCODE: 11184 Class
الصنف
178687
17
17
178687

Goods/Services

Anti-dazzle films for windows [tinted films];
Weatherstripping ;Waterproof packings; Insulating
materials; plastic substances, semi-processed;
Plastic film, other than for wrapping; Selfadhesive tapes, other than stationery and not for
medical or household purposes; Compositions to
prevent the radiation of heat; Gaskets; Shockabsorbing buffers of rubber

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 أشرطة،]أغشية مضادة للبهر لزجاج النوافذ [أغشية ملونة
، مواد عازلة، اغلفة مانعة لتسرب الماء،مانعة لتسرب الهواء
، أغطية بالستيكية ليست للتغليف، شبه معالجه، مواد بالستيكية
اشرطة تلقائية اللصق بخالف القرطاسية وليست لغايات طبية او
، اطواق منع التسرب، مركبات لمنع االشعاع الحراري،منزلية
.مصدات مطاطية ماصة لالرتجاج
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تاريخ ايداع الطلب :

31/03/2021

اسم طالب التسجيل:

ميستيري رانش ،ال تي دي.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

31/03/2021

Date of

Mystery Ranch, Ltd.
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

1750 Evergreen Drive
 2222ايفرجرين درايف بوزمان ،ام تي
Bozeman, MT 59715, UNITED
 ،20222الواليات المتحدة
STATES
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
178426
18
18
178426

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

MYSTERY RANCH
من اجل البضائع/الخدمات التالية

حقائب الظهر وحقائب االستخدام اليومي والحقائب القماشية
اسطوانية الشكل وحقائب االمتعة وحقائب اليد وحقائب الكتب

Goods/Services

Backpacks, daypacks, duffel bags, luggage,
briefcases and bookbags
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

15/04/2021

اسم طالب التسجيل:

المركز االردني للتجارة واالستثمار

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م
ص.ب ،216022 .عمان  ،22011األردن

15/04/2021

Date of

& Jordan Centre for Trade
Investment L.L.C.
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

P.O. Box 143200, Amman
11844, Jordan

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
178413
18
18
178413

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الجلود والجلود المقلّدة؛ صناديق الثياب وحقائب السفر ؛ حقائب
السفر؛ الحقائب الرياضية؛ حقائب اليد؛ حقائب الظهر؛ حقائب
الشاطئ؛ الحقائب المدرسية؛ حقائب الكتب المدرسية؛ أكياس
التسوق؛ صناديق الثياب للسفر؛ حقائب المالبس لغايات السفر
للمالبس واألحذية؛ حقائب قابلة للطي؛ الحقائب الجلدية؛
الجزادين؛ محافظ الجيب؛ حافظات البطاقات (محافظ جيب)؛
الجزادين النسائية غير المصنوعه من معادن ثمينة؛ حافظات
المفاتيح (سلع جلدية)؛ صناديق مصنوعة من الجلد أو الجلد
االصطناعي؛ مستلزمات السفر (بضائع جلدية)؛ حقائب
مستحضرات التجميل غير المجهزة؛ األكياس الجلدية؛ الحقائب
النسائية ذات المقابض (جزادين السهرة)؛ الشماسي؛ المظالت؛
المالبس للحيوانات؛ حقائب لحمل الحيوانات.

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Leather and imitations of leather; trunks and
;suitcases; travelling bags; bags for sports
;handbags; backpacks; beach bags; school bags
satchels; shopping bags; travelling trunks; garment
;bags for travel purposes for clothes and shoes
folding briefcases; briefcases; purses; pocket
wallets; card cases (notecases); purses not of
precious metal; key cases (leatherware); boxes of
leather or imitation leather; travelling sets
(leatherware); vanity cases, not fitted; pouches of
;leather; clutches (evening purses); parasols
umbrellas; clothing for animals; bags for carrying
animals.
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تاريخ ايداع الطلب :

11/07/2021

اسم طالب التسجيل:

شاومي إنك.
الصين
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Xiaomi Inc.
: China

Foreign Company

نمبر ،222.فلور  ،2بيلدينغ  ،2يارد ،66
ميدل كسيركي رود ،هايديان ديستريكت،
بكين ،الصين
أبو غزالة للملكية الفكرية - 921100
11192عمان
178701

11/07/2021

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

جلود مصنعة أو شبه مصنعة ،حقائب ،محافظ الجيب ،حقائب
ظهر ،صناديق [أمتعة] ،أكياس التسوق ،حقائب األطفال ،حقائب
رياضية ،زخارف جلدية لألثاث ،أعنة لتوجيه األطفال ،سيور
جلدية ،مظالت ،عصي المشي ،أطقم حيوانات ،مالبس
للحيوانات األليفة.

No.006, floor 6, building 6,
yard 33, middle Xierqi Road,
Haidian District, Beijing, China
921100- 11192
18

18

Class

Date of

178701

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Leather, unworked or semi worked; Bags; Pocket
wallets; Backpacks; Trunks [luggage]; Shopping
bags; children's bags; bags for sports; leather
trimmings for furniture; Reins for guiding
children; leather thongs; Umbrellas; Walking
sticks; Harnesses for animals; Clothing for pets.
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Date of

11/07/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Xiaomi Inc.
: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

No.006, floor 6, building 6,
،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نمبر
yard 33, middle Xierqi Road,
، هايديان ديستريكت،ميدل كسيركي رود
Haidian District, Beijing, China
 الصين،بكين
Abu- Ghazaleh & Co.
- Amman أبو غزالة للملكية الفكرية
Amman- P.O.Box 921100
 االردن22200  عمان002222 ب.ص
Amman 11192 , Jordan
Class
الصنف
178584
18
18
178584

Goods/Services

Leather, unworked or semi worked; Bags; Pocket
wallets; Backpacks; Trunks [luggage]; Shopping
bags; children's bags; bags for sports; leather
trimmings for furniture; Reins for guiding
children; leather thongs; Umbrellas; Walking
sticks; Harnesses for animals; Clothing for pets.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 حقائب، محافظ الجيب، حقائب،جلود مصنعة أو شبه مصنعة
 حقائب، حقائب األطفال، أكياس التسوق،] صناديق [أمتعة،ظهر
 سيور، أعنة لتوجيه األطفال، زخارف جلدية لألثاث،رياضية
 مالبس، أطقم حيوانات، عصي المشي، مظالت،جلدية
.للحيوانات األليفة
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تاريخ ايداع الطلب :

07/10/2021

اسم طالب التسجيل:

التداول السهل التجارية
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان/تالع العلي دوار الواحة ش عبد الحليم
عباس عمارة رقم 222
المحامي زيد هشام البيطار 11134 -4012
عمان،عبدون ،شارع عمروبن العاص
،عمارة رقم ()222
178548

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الجل ود والحقائب الجلدية المقلدة .صناديق جلدية حفائب جلديه ؛
حفائب جلدية الجلود لألثاث :الجلود لألحذية والجلود لألحذية
وحقائب التخييم والحقائب الرجالية والحقائب الرياضية وحقائب
الشاطئ وحقائب الكتب .حمل الحقائب وحقائب التنزه وحقائب
الصالة الرياضية وحقائب اليد والحقائب المدرسية ؛ حقائب
الكتف وحقائب السفر وحقائب السفر وحقائب نهاية األسبوع ؛
أكياس بعجالت حاالت السفر علب مستحضرات التجميل فارغة
حاالت مفتاح من الجلد والجلود

18

07/10/2021

Date of

al tadawel al sahel for trade co
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

amman/tla al ali al waha
roundabout abdel
4012- 11134 amman /abdoun
,amr bin al-aas street,building
no, 2ground floor ,justice and
right law office
Class
178548
18

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;imitation leather, leather bags; leather boxes
leather briefcases; leather cases; leather for
;furniture; leather for harnesses; leather for shoes
;bags for campers; bags for men; bags for sports
beach bags; book bags, carrying bags; hiking bags,
gym bags; holdalis bags; school bags; shoulder
;bags; travel bags; traveling bags; weekend bags
;wheeled bags; travel cases; cosmetic cases, empty
key cases of leather, leather attaché case
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Date of

13/06/2021

ac lppAeaaN tp:
lpc oapN ty

PORCELANOSA, S.A.
: Spain

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

13/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.ايه. اس، بورسيالنوسا
اسبانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

Crta. Nacional 340, Km.
،22.022 . كيه ام،612  ناسيونال.سرتا
56.200, 12540 VILLARREAL
 اسبانيا،) فياللاير (كاستيلون20212
(CASTELLON), Spain
Abu- Ghazaleh & Co. Amman- Amman أبو غزالة للملكية الفكرية
P.O.Box 921100 Amman
 االردن22200  عمان002222 ب.ص
11192 , Jordan
Class
الصنف
178475
19
19
178475

Goods/Services

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Tiles; Ceramic tiles and paving tiles; paving
blocks, not of metal; ceramic tiles for flooring and
lining; Stoneware paving blocks and surfacings;
Sandstone for building.

 كتل (قطع) رصف، بالط السيراميك وبالط الرصف،البالط
) كتل (قطع، بالط السيراميك لألرضيات والبطانة،غير معدنية
. حجر رملي للبناء،رصف وسطوح من الخزف الحجري

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trademark
does not give the owners the exclusive right to use
the words (technical porcelain) as one unite
whenever appearing differently or separately from
the mark.

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال: لتنازل
) كوحده واحده عندما تظهرtechnical porcelain( عبارة
.بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب :

17/03/2022

اسم طالب التسجيل:

خلدون حسني سليم دخل هللا

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية

17/03/2022

Date of

Khaldoun husni salim dakhel
allah
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

eaaN tpac lppA:

اربد دوار العيادات

irbed - aleyadat circle

علي محمد الطعاني  11953 -2919اربد
178678

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

أسرة هزازة لألطفال أسرة .أسرة األطفال ,مهود األطفال أسرة
االطفال القابلهة للحمل .حظائر لعب األطفال.الكراسي العالية
لألطفال الطيور المحشوة؛ مشايات األطفال .حصر لحظائر لعب
األطفال .حصر لتغيير حفاضات األطفال .منصات مثبتة على
الجدران لتغيير حفاضات األطفال

Ali Mohammad altaany 291911953 king abdallah street
20

20

Class

178678

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Cardles, beds, cribs for babies, cots for babies,
moses baskets, playpens for babies, high chairs for
babies, stuffed birds, infant walkers, mat for infant
playpens, baby changing mats, wall- moud baby
changing platforms.
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Date of

11/07/2021

eaaN tpac lppA:
pc oapN lty

Xiaomi Inc.
: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

No.006, floor 6, building 6,
،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نمبر
yard 33, middle Xierqi Road,
، هايديان ديستريكت،ميدل كسيركي رود
Haidian District, Beijing, China
 الصين،بكين
Abu- Ghazaleh & Co.
- Amman أبو غزالة للملكية الفكرية
Amman- P.O.Box 921100
 االردن22200  عمان002222 ب.ص
Amman 11192 , Jordan
Class
الصنف
178702
21
21
178702

Goods/Services

Place mats, not of paper or textile; Utensils for household
purposes; Kitchen utensils; Tableware, other than knives,
forks and spoons; bottle openers, electric or non electric;
Filters for household purposes; cooking pots; Household
glassware, including cups, dishes, kettles and jars; Ceramics
for household purposes; porcelain imitations; Works of art of
porcelain, ceramic, earthenware, terra cotta or glass; Crystal
art craft; Drinking vessels; Insulating cups; liqueur sets; tea
sets; coffee sets; Toilet utensils; Deodorizing apparatus for
personal use; Drying racks for laundry; Dispensers for hand
cleaners, domestic; toothbrush holders; scalp scratchers;
sieves [household utensils]; trash cans; Perfume burners;
Aromatic oil diffusers, other than reed diffusers, electric and
non electric; Combs; Brushes; electric brushes, except parts
of machines; Material for brush making; Toothbrushes,
electric; Heads for electric toothbrushes; Toothbrushes;
Electric oral irrigators; Toothpicks; floss for dental purposes;
Cosmetic utensils; Make up removing appliances; Facial
cleansing instrument; Thermally insulated containers for
food; insulating flasks; Reusable ice cubes; Ice cube molds;
Cleaning instruments, hand operated; gloves for household
purposes; Lint removers, electric or non electric; Mops;
mops for sweepers; non electric carpet cleaners; mop heads;
rags for cleaning; Glass, unworked or semi worked, except
building glass; crystal [glassware]; Mangers for animals;
Litter boxes for pets; Electronic pet waterers; Filters for
electronic pet waterers; feeding vessels for pets; animal
activated animal feeders; cages for household pets; Indoor
terrariums [plant cultivation]; indoor aquaria; indoor
terrariums [vivariums]; Electric devices for attracting and
killing insects; Mosquito repellent apparatus; dust mite
controllers; Plug in diffusers for mosquito repellents;
ultrasonic pest repellers.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 أدوات، أواني لألغراض المنزلية، ليست من الورق أو النسيج، المفارش
 فتاحات الزجاجات، أدوات المائدة عدا السكاكين والشوك والمالعق،المطبخ
، أواني الطبخ، مرشحات لألغراض المنزلية، كهربائية أو غير كهربائية،
 بما في ذلك األكواب واألطباق والغاليات، األواني الزجاجية المنزلية
 األعمال الفنية من، الخزف المقلد، سيراميك لألغراض المنزلية،والجرار
، حرفة فن الكريستال،البورسلين أو الخزف أو الخزف أو الطين أو الزجاج
 جهاز، أواني تواليت، أطقم القهوة، أطقم الشاي، أكواب عازلة،أوعية الشرب
 أوعية، مناشر تجفيف الغسيل،إزالة الروائح الكريهة لالستخدام الشخصي
، خدش لفروة الرأس، حامالت فرشاة األسنان،تصريف منزلية لأليدي
، حارقات للطيب أو العطور، صناديق نفايات،]غرابيل [أواني منزلية
، كهربائية وغير كهربائية،  عدا ناشرات القصب، ناشرات الزيوت العطرية
 مادة لصنع، باستثناء أجزاء من اآلالت،  الفرش الكهربائية، الفرش،أمشاط
 فرش، رؤوس فرش األسنان الكهربائية، فرش أسنان كهربائية،الفرشاة
 أواني، خيوط لألسنان، نكاشات أسنان، أجهزة الري الكهربائية للفم،االسنان
 حاويات معزولة حراريا، أداة تنظيف الوجه، أدوات إلزالة المكياج،التجميل
 قوالب مكعبات، مكعبات ثلج قابلة إلعادة االستخدام، قوارير عازلة،لألغذية
،  مزيالت الوبر، قفازات لألغراض المنزلية، أدوات تنظيف تدار باليد،الثلج
 منظفات السجاد غير، المماسح للكنس، ممسحة،كهربائية او غير كهربائية
 زجاج غير مشغول أو شبه، خرق للتنظيف، رؤوس ممسحة،الكهربائية
 معالف،] الكريستال [األواني الزجاجية،]مشغول [بإستثناء زجاج المباني
 سقاية الحيوانات األليفة، صناديق قش للحيوانات المنزلية،للحيوانات
 أوعية تغذية، مرشحات لسقايات الحيوانات األليفة اإللكترونية،اإللكترونية
 أقفاص، مغذيات الحيوانات التي ينشطها الحيوان،للحيوانات األليفة
،] مربى داخلي لألحياء البرية [لرعاية النباتات،للحيوان ات األليفة المنزلية
 أجهزة كهربائية لجذب وقتل، مربى داخلي لألحياء البرية،أحواض داخلية
 ناشرموصل، أجهزة تحكم عث الغبار، جهاز طارد البعوض،الحشرات
. مبيدات اآلفات بالموجات فوق الصوتية،بالكهرباء لطرد البعوض
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Date of

11/07/2021
Xiaomi Inc.

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company
No.006, Floor 6, Building 6,
Yard 33, Middle Xierqi Road,
Haidian District, Beijing, China
Abu- Ghazaleh & Co.
Amman- P.O.Box 921100
Amman 11192 , Jordan
Class
178710
21
21

Goods/Services

Place mats, not of paper or textile; Utensils for household
purposes; Kitchen utensils; Tableware, other than knives,
forks and spoons; bottle openers, electric or non electric;
Filters for household purposes; cooking pots; Household
glassware, including cups, dishes, kettles and jars; Ceramics
for household purposes; porcelain imitations; Works of art of
porcelain, ceramic, earthenware, terra cotta or glass; Crystal
art craft; Drinking vessels; Insulating cups; liqueur sets; tea
sets; coffee sets; Toilet utensils; Deodorizing apparatus for
personal use; Drying racks for laundry; Dispensers for hand
cleaners, domestic; toothbrush holders; scalp scratchers;
sieves [household utensils]; trash cans; Perfume burners;
Aromatic oil diffusers, other than reed diffusers, electric and
non electric; Combs; Brushes; electric brushes, except parts
of machines; Material for brush making; Toothbrushes,
electric; Heads for electric toothbrushes; Toothbrushes;
Electric oral irrigators; Toothpicks; floss for dental purposes;
Cosmetic utensils; Make up removing appliances; Facial
cleansing instrument; Thermally insulated containers for
food; insulating flasks; Reusable ice cubes; Ice cube molds;
Cleaning instruments, hand operated; gloves for household
purposes; Lint removers, electric or non electric; Mops;
mops for sweepers; non electric carpet cleaners; mop heads;
rags for cleaning; Glass, unworked or semi worked, except
building glass; crystal [glassware]; Mangers for animals;
Litter boxes for pets; Electronic pet waterers; Filters for
electronic pet waterers; feeding vessels for pets; animal
activated animal feeders; cages for household pets; Indoor
terrariums [plant cultivation]; indoor aquaria; indoor
terrariums [vivariums]; Electric devices for attracting and
killing insects; Mosquito repellent apparatus; dust mite
controllers; Plug in diffusers for mosquito repellents;
ultrasonic pest repellers.

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نو
، هايديان دستريكت،ميديل شيركي رود
 الصين،بكين
- Amman أبو غزالة للملكية الفكرية
 االردن22200  عمان002222 ب.ص
الصنف

178710

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 أدوات، أواني لألغراض المنزلية، ليست من الورق أو النسيج، المفارش
 فتاحات الزجاجات، أدوات المائدة عدا السكاكين والشوك والمالعق،المطبخ
، أواني الطبخ، مرشحات لألغراض المنزلية، كهربائية أو غير كهربائية،
 بما في ذلك األكواب واألطباق والغاليات، األواني الزجاجية المنزلية
 األعمال الفنية من، الخزف المقلد، سيراميك لألغراض المنزلية،والجرار
، حرفة فن الكريستال،البورسلين أو الخزف أو الخزف أو الطين أو الزجاج
 جهاز، أواني تواليت، أطقم القهوة، أطقم الشاي، أكواب عازلة،أوعية الشرب
 أوعية، مناشر تجفيف الغسيل،إزالة الروائح الكريهة لالستخدام الشخصي
، خدش لفروة الرأس، حامالت فرشاة األسنان،تصريف منزلية لأليدي
، حارقات للطيب أو العطور، صناديق نفايات،]غرابيل [أواني منزلية
، كهربائية وغير كهربائية،  عدا ناشرات القصب، ناشرات الزيوت العطرية
 مادة لصنع، باستثناء أجزاء من اآلالت،  الفرش الكهربائية، الفرش،أمشاط
 فرش، رؤوس فرش األسنان الكهربائية، فرش أسنان كهربائية،الفرشاة
 أواني، خيوط لألسنان، نكاشات أسنان، أجهزة الري الكهربائية للفم،االسنان
 حاويات معزولة حراريا، أداة تنظيف الوجه، أدوات إلزالة المكياج،التجميل
 قوالب مكعبات، مكعبات ثلج قابلة إلعادة االستخدام، قوارير عازلة،لألغذية
،  مزيالت الوبر، قفازات لألغراض المنزلية، أدوات تنظيف تدار باليد،الثلج
 منظفات السجاد غير، المماسح للكنس، ممسحة،كهربائية او غير كهربائية
 زجاج غير مشغول أو شبه، خرق للتنظيف، رؤوس ممسحة،الكهربائية
 معالف،] الكريستال [األواني الزجاجية،]مشغول [بإستثناء زجاج المباني
 سقاية الحيوانات األليفة، صناديق قش للحيوانات المنزلية،للحيوانات
 أوعية تغذية، مرشحات لسقايات الحيوانات األليفة اإللكترونية،اإللكترونية
 أقفاص، مغذيات الحيوانات التي ينشطها الحيوان،للحيوانات األليفة
،] مربى داخلي لألحياء البرية [لرعاية النباتات،للحيوانات األليفة المنزلية
 أجهزة كهربائية لجذب وقتل، مربى داخلي لألحياء البرية،أحواض داخلية
 ناشرموصل، أجهزة تحكم عث الغبار، جهاز طارد البعوض،الحشرات
. مبيدات اآلفات بالموجات فوق الصوتية،بالكهرباء لطرد البعوض
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

26/07/2021

اسم طالب التسجيل:

البوراتواريز ال بريري اس  .ايه.
سويسرا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

انداستريشتراسه  0221 ،0فولكيتسويل ،
سويسرا
الفكرية ص.ب- 910580

بيانات للملكية
11191بناية رقم  ،0حي الصالحين ،
شارع محمد هليل عمان
178511

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

أدوات تجميل؛ أدوات تواليت؛ حقائب تواليت؛ أمشاط وأسفنج؛
فراشي عدا فراشي التلوين أو الدهان؛ فراشي للمكياج :مالعق
للمواد التجميلية؛ مالوق للمواد التجميلية؛ بخاخات للعطور..

26/07/2021

Date of

Laboratoires La Prairie S.A.
: Switzerland
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Industriestrasse 8, 8604
Volketswil, Switzerland
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178511
21
21

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Cosmetic utensils; Toilet utensils; Toilet cases
;Combs and sponges; Brushes, except paintbrushes
Make-up brushes; Cosmetic spoons; Cosmetic
spatulas; Perfume sprayers.,
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

26/07/2021

اسم طالب التسجيل:

البوراتواريز البريري اس.ايه.
سويسرا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

انداستريشتراسه  0221 ، 0فولكيتسويل،
سويسرا
الفكرية ص.ب- 910580

بيانات للملكية
11191بناية رقم  ،0حي الصالحين ،
شارع محمد هليل عمان
178514

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

أدوات تجميل؛ أدوات تواليت؛ حقائب تواليت؛ أمشاط وأسفنج؛
فراشي عدا فراشي التلوين أو الدهان؛ فراشي للمكياج ،مالعق
للمواد التجميلية؛ مالوق للمواد التجميلية؛ بخاخات للعطور.

26/07/2021

Date of

Laboratoires La Prairie S.A.
: Switzerland
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Industriestrasse 8, 8604
Volketswil. Switzerland
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178514
21
21

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Cosmetic utensils; Toilet utensils; Toilet cases
;Combs and sponges; Brushes, except paintbrushes
Make-up brushes; Cosmetic spoons; Cosmetic
spatulas; Perfume sprayers.,
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

19/09/2021

eaaN tpac lppA:

mohammad nael yousef obaid
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

21

Goods/Services

chopping boards of wood, tablemats of wood,
wood forks for cooking, plates,sald bowls, salad
bpwis not of precious metal,wooden spoons
(kitchen utensils), wooden pestels for kitcen use,
services (dishes), vegetables dishes,dishes not of
precious metal

محمد نائل يوسف عبيد
االردن
مؤسسة فردية

:اسم طالب التسجيل

ام السماق/ عمان11953 -420

420- 11953 amman/um al
somaq
Class

: تاريخ ايداع الطلب

ام السماق/ عمان11953 -420

420- 11953 amman/um al
somaq

178578

19/09/2021

21

الصنف

178578

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 وشوك خشبية الطبخ،  وموالد خشبية، الواح تقطيع من الخشب
،  وأوعية سلطة ليست من معادن ثمينة،  وسلطانيات،  واطباق،
 ومذاقات خشبية الستخدامات، )ومالعق خشية (أواني مطبخ
 وأطباق ليست،  وأطباق خضروات، )المطبخ وخدمات (أطباق
من المعادن الثمينة
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تاريخ ايداع الطلب :

02/01/2022

اسم طالب التسجيل:

آر إل إندستري كومباني ليميتد

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

الصين
شركة اجنبية

02/01/2022

RL INDUSTRY COMPANY
LIMITED

واني لإلستخدامات المنزلية وإلستخدامات المطبخ  ،مثل ،
مالعق مزج ومالعق خفق وفتاحات سدادات الفلين ؛ مالقط
السكر ومالقط الثلج و صواني الفطائر ومغارف تقديم ؛ أوعية
لإلستخدام المنزلي و المطبخ والطهي  ،مثل  ،دالء  ،قوارير ،
حاويات لتخزين الطعام  ،سطول ( دالء )  ،خالطات الكوكتيل ،
أوعية للطهي ومقالي من الجديد والفوالذ والسيليكون و األلمنيوم
 ،بما في ذلك اوعية المافن ( كعك مدور ومسطح )  ،اوعية خبز
اللوف ( رغيف من الخبز على شكل قطعة واحدة) ؛ اوعية
تحميص  ،اوعية للكعك  ،اوعية السبرينغ فورم ( صواني لخبز
الكعك يمكن فتحها من األسفل)  ،اوعية ذات شكل البوندت (
أوعية سميكة ومزخرفة يتخللها أنبوب مجوف من الوسط لخبز
الكعك )  ،أوعية كعك المالك  ،صواني البيتزا ؛ غاليات غير
كهربائية وطناجر ضغط ؛ أواني طهي وأدوات مائدة باستثناء
الشوك والسكاكين والمالعق ؛ أواني خبز  ،أدوات خبز صغيرة
تعمل يدويًا  ،أدوات تزيين  ،أوراق للكعك المحلى  ،طبعات
وأدوات قطع للكعك المحلى ؛ أجهزة مطبخ صغيرة تعمل يدويًا
للفرم أو الطحن أو القطع أو الضغط أو التكسير ،مثل  ،مكابس
الثوم وكسارات البندق والمدقات وإسطوانات فرد العجين
وقواطع البيتزا والهاون ؛ فراشي  ،ماعدا فراشي الدهان أو
التلوين ؛ أواني زجاجية و أواني خزف صيني و أواني خزفية

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Unit A, 3/FL, Eton

Building,
يونيت ايه /6 ،إف إل  ،إيتون بلدينج 000 ،
288 Des Voeux Road, Central,
ديس فوكس رود  ،سينترال  ،هونج كونج ،
Hong Kong, China
الصين
& UNITED TRADEMARK
شركة الخدمات المتحدة للعالمات التجارية
PATENT SERVICES
وبراءات االختراع ص.ب- 925852
P.O.Box925852- 11190
11190عمان  -االردن  -صندوق بريد
AMMAN- JORDAN ,
 - 002020رمز بريدي 22202
 PO_BOX: 925852 POSTCODE: 11190Class
الصنف
178681
21
21
178681

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

, Utensils for household and kitchen use, such as,
;mixing spoons, basting spoons and corkscrews
sugar tongs, ice tongs, pie servers and serving
ladles; Household, kitchen and cooking containers,
such as buckets, bottles, containers for storing
food, pails, cocktail shakers, cooking pots and
iron, steel, silicone and aluminum pans, including
muffins pans, loaf pans; roaster pans, cake pans,
springform pans, bundt form pans, angel cake
pans, pizza pans; Non-electric kettles and pressure
cookers; Cookware and tableware, except forks,
knives and spoons; Bakeware, small handoperated baking tools, decorating tools, cookie
sheets, cookie stamps and cutters; Small handoperated kitchen apparatus for mincing, grinding,
cutting, pressing or crushing, such as garlic
presses, nutcrackers, pestles, rolling pins, pizza
;cutting, and mortars; brushes, except paintbrushes
Glassware, porcelain and earthenware.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

07/10/2021

eaaN tpac lppA:

easy TRADE COMPANY for
trading
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

amman,tla'al-ali,al-waha
roundabout,abdel halim bdel
halim abbas street, building
no(101)
4012- 11134 amman /abdoun
,amr bin al-aas street,building
no, 2ground floor ,justice and
right law office
Class
178547
22

Goods/Services

Bags for feeds; bags for flour, body bags; feed
bags; flour bags; laundry bags; mail bags; silage
bags; bags of textile for packaging; bags of textile,
for packaging; canvas bags for storage; canvas
laundry bags; cloth bags for laundry; cloth bags
for storage; cloth laundry bags; fabric gift bags;
multipurpose cloth bags; multi-purpose cloth bags;
packaging bags of textile; shoe bags for storage;
toy storage bags; packaging bags made of textile.

07/10/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة التداول السهل التجارية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
شارع عبد، دوار الواحة، تالع العلي-عمان
)222( عمارة رقم، الحليم عباس
11134 -4012 المحامي زيد هشام البيطار
شارع عمروبن العاص، عبدون،عمان
)222( عمارة رقم،
22

الصنف

178547

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 أكياس العلف. أكياس الدقيق وأكياس الجسم.أكياس لألعالف
أكياس الدقيق أكياس الغسيل أكياس البريد أكياس السيالج
 أكياس. أكياس من النسيج للتغليف.أكياس من النسيج للتغليف
قماش للتخزين أكياس الغسيل القماش أكياس من القماش لغسيل
المالبس أكياس قماش للتخزين أكياس الغسيل القماش أكياس
الهدايا النسيج؛ أكياس قماش متعددة األغراض أكياس قماش
متعددة األغراض أكياس تغليف من المنسوجات أكياس األحذية
للتخزين أكياس تخزين األلعاب أكياس تغليف مصنوعة من
.المنسوجات
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Date of

11/07/2021
Xiaomi Inc.

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company
No.006, Floor 6, Building 6,
Yard 33, Middle Xierqi Road,
Haidian District, Beijing, China
Abu- Ghazaleh & Co.
Amman- P.O.Box 921100
Amman 11192 , Jordan
Class
178637
24
24

Goods/Services

Fabric; fabric imitating animal skins; Gummed
cloth, other than for stationery purposes; non
woven textile fabrics; filtering materials of textile;
brocade; printers' blankets of textile; Towels of
textile; Cloths for removing make up; Sheets
[textile]; sleeping bags; bed linen; Household
linen; Tablemats of textile; tablecloths, not of
paper; curtains of textile or plastic; Fitted toilet lid
covers of fabric; Marabouts [cloth]; Hada
[traditional ceremonial or offering fabric made of
silk]; Flags of textile or plastic; banners of textile
or plastic; Shrouds.

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نو
، هايديان دستريكت،ميديل شيركي رود
 الصين،بكين
- Amman أبو غزالة للملكية الفكرية
 االردن22200  عمان002222 ب.ص
الصنف

178637

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 بخالف،  قماش شمعي، نسيج يقلد جلود الحيوانات،قماش
، ترشيح مواد النسيج، أقمشة غير منسوجة،األغراض المكتبية
، مناشف من النسيج، بطانيات من المنسوجات المطبوعة،الديباج
 أغطية، أكياس النوم،] أوراق [نسيج،أقمشة إلزالة المكياج
 مفارش، مفارش من المنسوجات، المفروشات المنزلية،السرير
 أغطية، ستائر من النسيج أو البالستيك،المائدة وليس من الورق
 الهدى،] المرابط [قماش،المرحاض مزودة بأغطية من القماش
 أعالم،][أقمشة إحتفالية تقليدية أو للعرض مصنوعة من الحرير
. أكفان، الفتات من المنسوجات أو البالستيك،نسيج أو بالستيك
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Date of

11/07/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Xiaomi Inc.
: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

No.006, floor 6, building 6,
،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نمبر
yard 33, middle Xierqi Road,
، هايديان ديستريكت،ميدل كسيركي رود
Haidian District, Beijing, China
 الصين،بكين
Abu- Ghazaleh & Co.
- Amman أبو غزالة للملكية الفكرية
Amman- P.O.Box 921100
 االردن22200  عمان002222 ب.ص
Amman 11192 , Jordan
Class
الصنف
178589
24
24
178589

Goods/Services

Fabric; fabric imitating animal skins; Gummed
cloth, other than for stationery purposes; non
woven textile fabrics; filtering materials of textile;
brocade; printers' blankets of textile; Towels of
textile; Cloths for removing make up; Sheets
[textile]; sleeping bags; bed linen; Household
linen; Tablemats of textile; tablecloths, not of
paper; curtains of textile or plastic; Fitted toilet lid
covers of fabric; Marabouts [cloth]; Hada
[traditional ceremonial or offering fabric made of
silk]; Flags of textile or plastic; banners of textile
or plastic; Shrouds.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 بخالف،  قماش شمعي، نسيج يقلد جلود الحيوانات،قماش
، ترشيح مواد النسيج، أقمشة غير منسوجة،األغراض المكتبية
، مناشف من النسيج، بطانيات من المنسوجات المطبوعة،الديباج
 أغطية، أكياس النوم،] أوراق [نسيج،أقمشة إلزالة المكياج
 مفارش، مفارش من المنسوجات، المفروشات المنزلية،السرير
 أغطية، ستائر من النسيج أو البالستيك،المائدة وليس من الورق
 الهدى،] المرابط [قماش،المرحاض مزودة بأغطية من القماش
 أعالم،][أقمشة إحتفالية تقليدية أو للعرض مصنوعة من الحرير
. أكفان، الفتات من المنسوجات أو البالستيك،نسيج أو بالستيك
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

23/12/2021

eaaN tpac lppA:

Cotoon Box for Clothing and
Cotton Trading Company
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

23/12/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة صندوق القطن لتجارة االلبسة
والقطنيات
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

 ش ابو بكر الجيالني- عمان

amman - jabal alwabdeh alshareea st building no 8
92974- 00962 amman
178555

Class

- 92974

24

24

Goods/Services

يحيى فوزي مصطفى ابو ادريع
عمان00962
الصنف

178555

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Bed linen; bath linen, except clothing; comforters
[bedding]; linen cloth; quilts of textile; bed throws;
table linen of textile; towels, not of paper; beach
towels; children's towels; large bath towels; bath
towels; tea towels; face towels of textile; cotton
fabrics.

 قماش بياضات،  فرشات [سرير، بياضات حمام [عدا المالبس
 مفارش طاوالت من،  مفارش أسرة، لحافات من منسوجات
 مناشف،  مناشف الشاطئ،  ليست من الورق،القماش مناشف
 مناشف للوجه،  مناشف حمام، أطفال مناشف إستحمام كبيرة
من النسيج منسوجات قطنية

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

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

167

تاريخ ايداع الطلب :

31/03/2021

اسم طالب التسجيل:

ميستيري رانش ،ال تي دي.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

31/03/2021

Date of

Mystery Ranch, Ltd.
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

1750 Evergreen Drive
 2222ايفرجرين درايف بوزمان ،ام تي
Bozeman, MT 59715, UNITED
 ،20222الواليات المتحدة
STATES
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
178427
25
25
178427

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

MYSTERY RANCH
من اجل البضائع/الخدمات التالية

السترات والسترات والسراويل؛ الطواقي والقمصان

Goods/Services

Jackets, sweaters and pants; caps and shirts
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

15/04/2021

اسم طالب التسجيل:

المركز االردني للتجارة واالستثمار

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م
ص.ب ،216022 .عمان  ،22011األردن

15/04/2021

Date of

& Jordan Centre for Trade
Investment L.L.C.
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

P.O. Box 143200, Amman
11844, Jordan

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
178412
25
25
178412

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المالبس؛ الكنزات؛ السترات بدون أكمام ؛ القمصان؛ القمصان
ذات األكمام القصيرة؛ البنطلونات؛ الستر (مالبس)؛ البدالت؛
المعاطف ؛ المعاطف الواقية من المطر؛ المعاطف التي ترتدى
فوق المالبس؛ الستر المزودة بقلنسوات؛ التنانير ؛ الفساتين ؛
السراويل القصيرة ؛ مالبس النوم؛ األرواب النسائية؛ قمصان
النوم؛ القبعات ؛ القبعات (ألبسة رأس)؛ القفازات (مالبس)؛
ربطات العنق؛ األحزمة (مالبس)؛ االحزمة الجلدية (مالبس)؛
األوشحة؛ المحارم المربعة للجيب (قماش)؛ النطاقات لالرتداء؛
الشاالت ؛ الجوارب النسائية الطويلة؛ الجوارب ؛ المالبس
الضيقة ؛ شياالت للمالبس (الحماالت)؛ األوشحة؛ المالبس
الداخلية؛ المالبس الداخلية النسائية؛ ثياب السباحة؛ البسة القدم؛
الشباشب؛ الجزم والجزم ذات الكعوب.

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Clothing; sweaters; vests; shirts; tee-shirts
;trousers; jackets (clothing); suits; coats; raincoats
;overcoats; parkas; skirts; dresses; shorts; pajamas
dressing gowns; nightgowns; hats; caps
(headwear); gloves (clothing); neckties; belts
(clothing); leather belts (clothing); scarfs; pocket
;squares (clothing); sashes for wear; shawls
stockings; socks; tights; braces for clothing
(suspenders); stoles; underwear; lingerie; bathing
suits; footwear; slippers; boots and ankle boots.
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تاريخ ايداع الطلب :

05/05/2021

اسم طالب التسجيل:

يورز كلوذينغ ليمتد
بريطانيا
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

Yours Clothing Limited
: United Kingdom
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Newcombe House, Bakewell
نيوكومب هاوس ،بيكويل رود ،أورتن
Road, Orton Southgate,
ساوثجيت ،بيتربرة بيه اي  2 0اكس يو،
Peterborough PE2 6XU, United
المملكة المتحدة
Kingdom
Abu- Ghazaleh & Co. Ammanأبو غزالة للملكية الفكرية - Amman
P.O.Box 921100 Amman
ص.ب  002222عمان  22200االردن
11192 , Jordan
Class
الصنف
178490
25
25
178490

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

YOURS CLOTHING
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مالبس ،أغطية الرأس ،مالبس نسائية ،مالبس رجالية ،مالبس أطفال،
مالبس سباحة ،مالبس رياضية ،مالبس خارجية ،مالبس حرارية،
مالبس األمومة مالبس النوم ،مالبس أوقات الفراغ ،مالبس للماء،
ثياب داخلية ،المالبس الداخلية لألمومة ،مشد الصدر ،بدالت قطعة
واحدة ،مالبس محبوكة ،سترات ،أرواب سباحة ،شال كتف ،كيمونو،
بذلة عمل ،جمبسوت ،شاالت ،عباءة  ،سترات ،شورت بوكسر،
مالبس داخلية رجالية ،فساتين النوم ،قميص داخلي للنوم ،السراويل
تشينو ،قمصان بولو ،فست رجالي رسمي ،مالبس الشاطئ ،أحزمة،
أحزمة نقود ،مرايل (ليست مصنوعة من الورق) ،صدّارة نسائية،
حماالت الصدر ،قمصان نسائية داخلية ،قبعات ،قلنسوات ،األوشحة،
قبعات االستحمام ،معاطف ،ياقات ،كورسيهات ،أساور ،أطواق
متحركة ،فساتين ،سدادة أذن ،أرواب ،قبعات ،عصابات رأس ،قميص
مع قبعة "هودي" ،جوارب نسائية شفافة طويلة ،قمصان رياضية
بدون أكمام ،فساتين طويلة عملية ،مالبس محاكة "تريكو" ،كارديغان،
أحذية برباطات ،مالبس حديثي الوالدة ،سروال ضيق ،مدفئات
األرجل ،بطانات جاهزة طرحة من الدانتيل "مانتيال" ،أقنعة النوم،
قفازات ،قفازات من الفرو ،ربطات العنق ،ربطات ،معاطف ،بنطال،
سترة مع طاقية ،أفرول أطفال ،طرف الخوذة ،شال كتف صغير،
بليس" معطف مبطن بفرو " ،تنانير ،مربعات للجيوب ،جيوب
للمالبس ،بونشو ،قمصان واسعة ،لباس نوم ،أرواب الحمام ،صنادل،
ساري ،قماش طويل "سارونغ" ،حجاب ،بندانات ،شاالت ،واقيات
المالبس ،الجهة األمامية للقميص ،قمصان بأكمام قصيرة ،تنانير،
سليب "قميص تحتي" ،جوارب ،تخزين حماالت الجوارب ،بدالت،
لباس السباحة ،سترات ،تي شيرت ،بنطال ضيق ،توجة ،حزام بنطال،
سروال ،بنطال سباحة قصير ،المالبس الداخلية ،الزي الرسمي،
حجاب ،أطقم نوم ،مالبس داخلية ،البلوزات ،جاكيت مع طاقية شتوي،
حماالت بنطال ،ازياء تنكرية ،أزياء تنكرية فاخرة ،شاالت كتف
للمالبس ،قمصان ،بنطال جينز ،أحذية "ترينرز" ،مالبس لركوب
الدراجات ،قمصان مع قبعات ،شورتات سباحة ،سراويل الركض،
بدالت رياضية ،قبعات رياضية ،وقطع تجهيزات لجميع البضائع
المذكورة أعاله.

Goods/Services

;Clothing, headgear; womenswear; menswear
;childrenswear; swimwear; sportswear; outerclothing
;thermal clothing; maternity clothing; nightwear
leisurewear; waterproof clothing; underwear; maternity
;underwear; bustiers; one-piece suits; knitted clothing
;tunics; coverups; shrugs; kimonos; dungarees
;jumpsuits; wraps [clothing]; capes (clothing); vests
;boxer shorts; briefs [underwear]; nightdresses
;]chemises; chino pants; polo shirts; waistcoats [vests
;)beach clothes; belts; money belts; bibs (not of paper
;bodices; brassieres; camisoles; caps; berets; scarves
;shower caps; coats; collars; corsets; wristbands
detachable collars; dresses; ear muffs; gloves; dressing
;gowns; hats; headbands; hoods; hosiery; jackets
;jerseys; jumper dresses; knitwear; jumpers; cardigans
lace boots; layettes; leggings; leg warmers; ready-made
;linings; mantillas; sleep masks; mittens; muffs
neckties; ties; overcoats; pants; parkas; playsuits; cap
;peaks; pelerines; pelisses; petticoats; pocket squares
pockets for clothing; ponchos; pullovers; pyjamas; bath
;robes; sandals; saris; sarongs; scarfs; bandanas; shawls
;dress shields; shirt fronts; shirts; short-sleeve shirts
;skirts; slips; socks; stocking suspenders; stockings
;suits; swimsuits; sweaters; tee-shirts; tights; togas
;trouser straps; trousers; bathing trunks; lingerie
;uniforms; veils; sleepsuits; bodysuits; blouses; anoraks
braces; costumes; fancy dress costumes; shoulder
;wraps for clothing; sweat shirts; jeans; trainers
;clothing for cycling; hooded tops; shorts; swim shorts
jogging bottoms; track suits; sports caps; parts and
fittings for all the aforesaid goods.
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تاريخ ايداع الطلب :

09/05/2021

اسم طالب التسجيل:

توم تايلور جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

جارستيدتير ويج  00126 ،21هامبورغ،
المانيا

09/05/2021

Date of

Tom Tailor GmbH
: Germany
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Garstedter Weg 14, 22453
Hamburg, Germany

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553- 11184
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
/شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
178410
25
25
178410

من اجل البضائع/ال خدمات التالية

البدالت؛ عباءات للسهرة؛ القمصان المصممة لمقاومة التعرق من تحت اإلبط
؛ مالبس العمل؛ فساتين سهرة؛ مالبس السباحة النسائية ذات القطعتين؛
حماالت الصدر النسائية؛ ألبسة السباحة؛ المالبس ؛ ثياب السباحة؛ القبعات
المسطحة المستديرة؛ السراويل القصيرة الداخلية؛ أرواب االستحمام؛
القمصان النسائية الداخلية القصيرة؛ بالئز النساء؛ الفساتين ؛ القفازات بدون
أماكن لألصابع؛ مالبس االسترخاء ؛ أحزمة للخصر [مالبس]؛ المالبس؛
مالبس ممارسة التمارين البدنية؛ الواقيات المطاطية لألحذية؛ الواقيات التي
ترتدى فوق األحذية؛ ألبسة الجينز؛ السترات [مالبس]؛ القفازات؛ اللفحات؛
القمصان؛ البنطلونات؛ القمصان النسائية ذات األزرار؛ األحذية ذات الرقبة
القصيرة؛ الجزمات القصيرة؛ الشباشب؛ مشابك للمالبس (حماالت)؛ مشدات
الجسم ؛ السراويل المثيرة؛ القبعات ؛ أغطية الرأس ؛ مشدات الخصر ؛
ربطات العنق؛ القلنسوات (مالبس)؛ أزياء الكرنفاالت؛ مالبس كرنفال
الثالثاء البدين (ماردي غراس( المزركشة؛ مالبس األطفال؛ الجوارب
الطويلة لغاية الركبة؛ المالبس الداخلية؛ مريالت لألطفال غير ورقية؛
األرواب النسائية؛ المعاطف ؛ القبعات بكونها أغطية الرأس؛ حواف القبعات
األمامية ؛ قمصان النوم؛ المعاطف الواقية من المطر؛ ألبسة القدم؛ الجوارب ؛
الشاالت ؛ اللفحات؛ الخمارات؛ أغطية الرأس؛ أغطية الصدر؛ الكنزات؛
السراويل الداخلية؛ القمصان القطنية ذات الياقات؛ السترات ذات القلنسوات؛
الوشاحات التي توضع على الكتفين؛ الصنادل النسائية المفتوحة من األمام؛
الكنزات؛ البالئز بدون أكمام؛ المالبس المكونة من أكثر من قطعة (ألبسة)؛
مالبس للنزهات؛ التنانير ؛ الجوارب النسائية الطويلة؛ البيجامات؛ األحذية
الرياضية؛ األحذية المريحة بدون كعب؛ ومالبس العمل الكاملة بكونها قطعة
واحدة؛ االحذية؛ األحذية ذات الرباطات؛ والجزمات؛ األجزاء العلوية للجزم
؛ الصنادل؛ أربطة للجوارب؛ بدالت التوكسيدو الرسمية؛ المالبس العلوية
ذات الخيوط الرفيعة؛ مالبس التزلج؛ جزمات التزلج؛ مالبس رياضة؛
المالبس الضيقة ؛ المالبس المحبوكه؛ األخف؛ القمصان ذات األكمام
القصيرة؛ أثواب فضفاضة؛ القمصان الصوفية؛ المالبس الرياضية؛ البدالت
الرياضية؛ األزياء المسرحية؛ أزياء موحدة؛ المالبس الداخلية؛ المالبس
الداخلية؛ السراويل الداخلية؛ المعاطف الفوقية؛ الستر بدون أكمام؛ الجوارب
الضاغطة لمنطقة الساق؛ الصنادل ذات السيور.
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءDE :
رقم االدعاء 122 201 0202 62 :
تاريخ االدعاء 20-22-0202 :

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;suits; evening gowns; Armpit shirts; workwear; Ball gowns
;bikinis; brassieres; bathing trunks; clothing; bathing suits
berets; Boxer shorts; bath robes; Camisoles; Women's
blouses; dresses; Mittens; Leisurewear; waist belts
[clothing]; clothing; clothing for gymnastics; galoshes; boot
;gaiters; jeans; jackets [clothing]; Gloves; Scarves; shirts
;trousers; Shirt blouses; half-boots; ankle boots; Slippers
;braces for clothing [suspenders]; girdles; Hot pants; hats
headwear; Corsets; neckties; hoods [clothing]; Carnival
costumes; Mardi Gras costumes; Children's clothing; kneehigh stockings; underwear; bibs, not of paper; dressing
;gowns; coats; caps being headwear; cap peaks; nightgowns
;Raincoats; footwear; socks; shawls; scarves; veil; Head veil
;Breast veil; sweaters; underpants; polo shirts; parkas
;pelerines; Peep toe sandals; sweaters; slipovers
;combinations [clothing]; outdoor clothing; skirts; stockings
;pyjamas; sports shoes; Loafers; overalls; shoes; lace boots
boots; boot uppers; sandals; garters; tuxedos; Spaghetti strap
;tops; ski clothing; ski boots; clothing for sports; tights
;Knitwear; slipper; tee-shirts; togas; Jerseys; Jersey clothing
;tracksuits; Theatrical costumes; uniforms; underwear
underwear; Underpants; Overcoat; waistcoats; Calf
stockings; Thong sandals.

Priority claim: Claim Country : DE
Claim No : 30 2020 024 457
Claim Date : 2020-11-09
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تاريخ ايداع الطلب :

11/07/2021

اسم طالب التسجيل:

شاومي إنك.
الصين
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

11/07/2021

pac lppAeaaN t:

Xiaomi Inc.
: China

Foreign Company

No.006, floor 6, building 6,
نمبر ،222.فلور  ،2بيلدينغ  ،2يارد ،66
yard 33, middle Xierqi Road,
ميدل كسيركي رود ،هايديان ديستريكت،
Haidian District, Beijing, China
بكين ،الصين
Abu- Ghazaleh & Co.
أبو غزالة للملكية الفكرية - Amman
Amman- P.O.Box 921100
ص.ب  002222عمان  22200االردن
Amman 11192 , Jordan
Class
الصنف
178626
25
25
178626

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مالبس ،المالبس الجاهزة ،قمصان بأكمام قصيرة (تي شيرت)،
المعاطف ،أردية الحمام ،سترات [مالبس] ،سراويل األطفال
[مالبس داخلية] ،بدلة سباحة ،مالبس سائقي الدراجات ،مالبس
مضادة للماء ،معاطف ،ازياء تنكرية ،األحذية ،أحذية رياضية،
عصابات [مالبس] ،أغطية الرأس ،الجوارب ،الجوارب الماصة
للعرق ،قفازات [مالبس] ،قفازات ركوب ،أوشحة ،ربطات
العنق ،المشدات ،رداء الكاهن ،الزنانير لالرتداء ،قبعات
االستحمام ،أقنعة النوم ،فساتين زفاف ،عباءات تصفيف الشعر،
قناع العين بالبخار.

Date of

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Clothing; Ready made clothing; Tee shirts; coats
Bath robes; Layettes [clothing]; babies' pants
;[underwear]; Bathing suits; motorists' clothing
Waterproof clothing; raincoats; Masquerade
costumes; Footwear; Sports shoes; headbands
[clothing]; headwear; Hosiery; sweat absorbent
;socks; Gloves [clothing]; riding gloves; Scarfs
;Neckties; Girdles; Chasubles; Sashes for wear
;Shower caps; Sleep masks; Wedding dresses
Hairdressing capes; Steam eye mask.
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Date of

18/07/2021

eaaN tpac lppA:

Red Bull GmbH
: Austria
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Am Brunnen 1, 5330 Fuschl
am See,Autria
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178520
25
25

Goods/Services

clothing,footwear,headwear

________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be limited in red colour
according to the print filed with the application

18/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

ريد بول جي ام بي اتش
النمسا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 فيوشل ايه ام2662 ،2 ايه ام برونن
النمسا،سي
- 910580ب.الفكرية ص

بيانات للملكية
،  حي الصالحين،0 بناية رقم11191
شارع محمد هليل عمان
الصنف

178520

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 غطاء للراس،لباس قدم،المالبس

_______________________________________ا
 تسجيل هذه العالمة محدد باللون األحمر: شتراطات خاصة
وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

18/07/2021

اسم طالب التسجيل:

ريد بول جي ام بي اتش
النمسا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ايه ام برونن  2662 ،2فيوشل ايه ام سي،
النمسا
الفكرية ص.ب- 910580

بيانات للملكية
11191بناية رقم  ،0حي الصالحين ،
شارع محمد هليل عمان
178521

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المالبس ،لباس القدم،غطاءللرأس

الصنف

18/07/2021

Date of

Red Bull Gmbh
: Austria
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Am Brunnen 1, 5330 Fuschl
am See, Austria
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178521
25
25

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

clothing ,footwear,headwear
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

15/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة محمد ربحي قفيشة واوالده

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
تضامن

15/09/2021

Date of

& mohammad ribhi qafisha
sons co
: Jordan
General Partnership Company

eaaN tpac lppA:

سحاب المدينة الصناعية

sahab - industry city

المحامي ابراهيم محمد الطهاروة
11947عمان اللويبدة شارع مؤنس الرزاز
-2

178556

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مالبس .سراويل داخلية (مالبس) .عباءات» مالبس محبوكة.
أثواب من الصوف (مالبس) مالبس خارجية .قمصان .قمصان
داخلية (مالبس داخلية) ,اثواب ضيقة؛ اثواب فضفاضة؛ مالبس
داخلية .سراويل داخلية .مالبس داخلية.

2- 11947 al weibdeh , alarazaz
street Building No . 8
25

25

Class

178556

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Clothing, Drawers [clothing], Frocks, Hosiery,
Jerseys [clothing], Outer clothing, Shirts, Slips
[undergarments], Tights, Togas, Underclothing,
Underpants, Underwear
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

07/10/2021

eaaN tpac lppA:

al tadawel al sahel for trade co
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

amman/tla al ali al waha
roundabout abdel
4012- 11134 amman /abdoun
,amr bin al-aas street,building
no, 2ground floor ,justice and
right law office
Class
178546
25

Goods/Services

Baby clothes; babies' clothing; beach clothes;
boys’ clothing; children's clothing; clothes for
sports; clothing for babies; clothing for girls;
clothing for infants; clothing for men; clothing for
sports; clothing for swimming; clothing for
women; cyclists' clothing; denim clothing; girls'
clothing; gloves [clothing]; adult footwear, baby
footwear; beach footwear; casual footwear;
children's footwear, footwear for adults; footwear
for children; footwear for men; footwear for
sports; footwear for women; formal footwear,
ladies' footwear, men's footwear, running
footwear, children's headgear, headgear for men

07/10/2021

: تاريخ ايداع الطلب

التداول السهل التجارية
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

تالع العلي دوار الواحة ش عبد الحليم/عمان
222 عباس عمارة رقم
11134 -4012 المحامي زيد هشام البيطار
شارع عمروبن العاص، عبدون،عمان
)222( عمارة رقم،
25

الصنف

178546

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مالبس اطفال مالبس األطفال مالبس الشاطئ مالبس األوالد
مالبس األطفال؛ مالبس رياضية مالبس للرضع مالبس للبنات؛
مالبنس للرضع مالبس للرجال؛ مالبس رياضية مالبس للسباحة
مالبس نسائية؛ مالبس راكبي الدراجات مالبس الدنيم مالبس
البنات؛ قفازات [مالبس] ؛ أحذية الكبار وأحذية األطفال؛ أحذية
الشاطئ أحذية غير رسمية أحذية األطفال واألحذية للكبار ؛
أحذية لألطفال أحذية للرجال أحذية رياضية أحذية للنساء
األحذية الرسمية أحذية السيدات أحذية الرجال أحذية الجري ؛
.أغطية الرأس لألطفال أغطية الرأس للرجال

176

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

20/12/2021

eaaN tpac lppA:

Unbox for clothes trading
L.L.c
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

20/12/2021

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة فتح الصندوق لتجارة المالبس ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
 مرج الحمام- عمان

amman - marj al hammam

المحامية ايناس "محمد صباح "عكاش
الشميساني- عمان11822 -262ب.ص

P.O.Box262- 11822 Amman-

Shmeisani
178560

Class

25

Goods/Services

Clothing . Clothing for gymnastics . Gloves
[clothing]. leather (Clothing of-) Ready-made
clothing

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

25

الصنف

178560

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مالبس مالبس للرياضة البدنية قفازات مالبس جلدية مالبس
جاهزة

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

تاريخ ايداع الطلب :

28/04/2022

اسم طالب التسجيل:

نصر احمد حسن محسن الذيابات

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة
اربد  ،الرمثا

naser ahmed mohsen
altheyabat
: Jordan
FOUNDATION

eaaN tpac lppA:

irbid, ramtha

 21410 -197اربد  ،الرمثا
178609

28/04/2022

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالي ة

مالبس داخلية؛ مالبس رجال؛ مالبس رياضة؛ مالبس لألطفال؛
مالبس نسائية داخلية؛ احذية للرياضة؛ أحذية جلدية؛ أحذية مية؛
أحذية وجوارب؛ أحذية نسائية؛ أحذية نسائية بكعب عالي

197- 21410 irbid, ramtha
25

25

Class

178609

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

;Knickers; clothing for men; clothing for sports
clothing for babies; teddies [underclothing]; sports
shoes; leather shoes; dress shoes; toe boxes; shoes
for women; pumps [footwear].

178

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

eaaN tpac lppA:

2900 West Alameda Avenue,
 0022ويست االميدا افينيو ،بربانك،
Burbank, California 91505,
كاليفورنيا  ،02222الواليات 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
178403
26
26
178403

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

THE FLASH
من اجل البضائع/الخدمات التالية

القماش المخرم والمطرزات والشرائط؛ لوازم واكسسوارات
الخياطة؛ األزرار ومشابك و عروات والدبابيس واالبر؛
كشتبانات خياطة؛ األزرار؛ أزرار مبتكرة؛ الشارات التي يتم
ارتدائها غير المصنوعة من معادن نفيسة؛ الرقع الالصقة
بالحرارة؛ مشابك الصدر للمالبس؛ حلي الشعر؛ مواد الزينة
للشعر؛ أربطة الشعر؛ دبابيس للشعر؛ مشابك الشعر؛ مشابك
الشعر على شكل وردة؛ علب الخياطة؛ الشرائط التزيينية؛ حبال
التعليق (خيوط تعليق) ليتم ارتداؤها؛ أربطة األحذية؛ أربطة
الجزم؛ مشابك أحزمة المالبس؛ مشابك األحزمة من معادن ثمينة
؛ مشابك األحزمة ليست من معادن ثمينة.

Goods/Services

;Lace, embroidery and ribbons; haberdashery
buttons, hooks and eyes, pins and needles; sewing
thimbles; buttons; novelty buttons; badges for
;wear not of precious metal; heat adhesive patches
brooches for clothing; hair ornaments; decorative
;articles for the hair; hair bands; hair pins
;barrettes; bows for the hair; sewing boxes
decorative ribbons; lanyards (cords) for wear; shoe
laces; boot laces; belt buckles for clothing; belt
buckles of precious metals; belt buckles not of
precious metals.
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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

eaaN tpac lppA:

2900 West Alameda Avenue,
 0022ويست االميدا افينيو ،بربانك،
Burbank, California 91505,
كاليفورنيا  ،02222الواليات 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
178405
28
28
178405

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

THE FLASH
من اجل البضائع/الخدمات التالية

األلعاب والبضائع الرياضية وتتضمن األلعاب وأدوات اللعب،
تحديدا :شخصيات الحركة واالكسسوارات المتعلقة بها؛
مجموعات اللعب لشخصيات الحركة؛ أثاث األلعاب؛ األلعاب
القماشية المحشوة؛ البالونات؛ ألعاب أحواض االستحمام؛ ألعاب
الركوب؛ بطاقات اللعب وألعاب البطاقات؛ ألعاب على شكل
مركبات؛ الدمى؛ األقراص الطائرة؛ وحدات األلعاب المحمولة
باليد اإللكترونية؛ معدات األلعاب المباعة كوحدة للعب ألعاب
اللوحات ولعبة البطاقات ولعبة المناورة وألعاب الصاالت
وألعاب األهداف ذات اإلثارة؛ آالت ألعاب مخرجات الفيديو التي
تكون لوحدها؛ اآلالت الشقبية؛ معدات اللعب ،تحديدا :اآلالت
الشقبية مع أو بدون مخرجات فيديو؛ آالت القمار ،تحديدا:
األجهزة التي تقبل الرها نات؛ خدمات إعادة تشكيل معدات ألعاب
اليانصيب والكازينو ،تحديدا :آالت المقامرة وبرمجيات ألعاب
الحاسوب التشغيلية لها المباعة كوحدة؛ األحاجي وأحاجي
المناورة؛ أقنعة الوجه الورقية؛ ألواح التزلج؛ زالجات الجليد؛
ألعاب رش المياه؛ الكرات ،تحديدا :كرات المالعب وكرات لعبة
كرة القدم وكرات لعبة كرة القاعدة وكرة السلة؛ قفازات لعبة
البيسبول؛ عوامات السباحة لالستخدامات الترفيهية؛ ألواح
السباحة العائمة لالستخدام الترفيهي؛ ألواح التزلج على األمواج؛
ألواح االستحمام لالستخدامات الترفيهية؛ زعانف السباحة؛
ألعاب أدوات الخبيز وأدوات الطهي؛ اطقم االلعاب؛ ألعاب
كرات الثلج؛ القبعات الورقية للحفالت؛ زينة شجرة عيد الميالد ؛
معدات األلعاب للعب ألعاب الحاسوب التي على شكل ألعاب
الردهات؛ زينة الحفالت الورقية؛ أقنعة الهالوين.

Goods/Services

Toys and sporting goods, including games and
playthings, namely, action figures and accessories
;therefor; playsets for action figures; toy furniture
;plush toys; balloons; bathtub toys; ride-on toys
;playing cards and card games; toy vehicles; dolls
flying discs; electronic hand-held game unit; game
equipment sold as a unit for playing a board game,
a card game, a manipulative game, a parlor game
and an action type target game; stand alone video
output game machines; slot machines; gaming
equipment, namely, slot machines with or without
video output; gaming machines, namely, devices
which accept a wager; reconfigurable casino and
lottery gaming equipment, namely, gaming
machines and operational computer games
software therefor sold as a unit; jigsaw and
;manipulative puzzles; paper face masks
skateboards; ice skates; water squirting toys; balls,
namely, playground balls, soccer balls, baseballs,
basketballs; baseball gloves; swimming floats for
recreational use; kickboard flotation devices for
recreational use; surfboards; swim boards for
recreational use; swim fins; toy bakeware and toy
cookware; toy sets; toy snow globes; paper party
hats; Christmas tree ornaments; game equipment
for playing parlor-type computer game; paper
party favors; Halloween masks.
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Date of

11/07/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Xiaomi Inc.
: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

No.006, floor 6, building 6,
،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نمبر
yard 33, middle Xierqi Road,
، هايديان ديستريكت،ميدل كسيركي رود
Haidian District, Beijing, China
 الصين،بكين
Abu- Ghazaleh & Co.
- Amman أبو غزالة للملكية الفكرية
Amman- P.O.Box 921100
 االردن22200  عمان002222 ب.ص
Amman 11192 , Jordan
Class
الصنف
178625
28
28
178625

Goods/Services

Games; Apparatus for games; Electronic game
machines for education of children; Heat sink for
handheld game console; hand held consoles for
playing video games; Slides [playthings]; Kites;
Rocking horses; Drones [toys]; Toy robots;
Building blocks [toys]; Stuffed toys; scooters
[toys]; Toys; Scale model vehicles; Carnival
masks; Dolls; Smart toys; Toy figures; Children
Bicycle (not of transportation facility); Toys for
household pets; Puzzles, hand operated; Jigsaw
puzzles; Rubik's cube; Radio controlled scale
model vehicles; Toy models; Collectible toy
figures; Air drumstick; baby gyms; Playing cards;
Chess; chess games; pumps specially adapted for
use with balls for games; Playing balls; rackets;
Body building apparatus; Treadmills; archery
implements; electronic targets; Machines for
physical exercises; skis; skateboards; climbers'
harness; Hunting game calls; Swimming pools
[play articles]; synthetic rubber racetracks; Gloves
for games; Knee guards [sports articles];
protective paddings [parts of sports suits];
swimming rings; In line roller skates; ice skates;
Ornaments for Christmas trees, except lights,
candles and confectionery; Christmas trees of
synthetic material; fishing tackle; Twirling batons;
Sweatbands [sports articles]; Camouflage screens
[sports articles]; Scratch cards for playing lottery
games.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 آالت األلعاب اإللكترونية لتعليم، أجهزة لأللعاب،ألعاب
، بالوعة الحرارة لوحدة التحكم في األلعاب المحمولة،األطفال
،] الشرائح [اللعب،أجهزة محمولة باليد لتشغيل ألعاب الفيديو
 طائرات بدون طيار، أحصنة خشبية هزازة،الطائرات الورقية
، اللعب المحشوة،] كتل بناء [ألعاب، لعبة الروبوتات،][ألعاب
 المركبات، ألعاب األطفال،]الدراجات البخارية (سكوتر) [ألعاب
، ألعاب ذكية، الدمى، أقنعة كرنفال،النموذجية على نطاق واسع
،) دراجات األطفال (ليست من وسائل النقل،شخصيات لعبة
 بانوراما، ألغاز تعمل باليد،ل عب للحيوانات األليفة المنزلية
 مركبات نموذجية صغيرة يتم التحكم، مكعب روبيك،األلغاز
 مضرب، شخصيات لعبة يمكن جمعها، نماذج لعبة،فيها عن بعد
، ألعاب الشطرنج، شطرنج، لعب الورق، نوادي األطفال،الهواء
مضخات تتكيف خصيصا لالستخدام مع الكرات المخصصة
، المطاحن، جهاز بناء الجسم، مضارب، لعب الكرات،لأللعاب
، آالت للتمارين البدنية، أهداف إلكترونية،أدوات الرماية
 مكالمات لعبة، أحزمة المتسلقين، ألواح التزلج،الزالجات
، مطاط صناعي،] حمامات السباحة [مقاالت اللعب،الصيد
 حشوات واقية،] واقيات الركبة [مواد رياضية،قفازات لأللعاب
 زالجات، حلقات السباحة،][أجزاء من البدالت الرياضية
 زينة ألشجار عيد الميالد ما عدا، الزالجات الجليدية،مضمنة
 أشجار عيد الميالد من المواد،األضواء والشموع والحلويات
 عصابات رأس، تدوير الهراوات، عدة الصيد،االصطناعية
،] شاشات التمويه [مقاالت رياضية،]رياضية [مقاالت رياضية
.بطاقات الخدش للعب ألعاب اليانصيب
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Date of

11/07/2021
Xiaomi Inc.

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company
No.006, Floor 6, Building 6,
Yard 33, Middle Xierqi Road,
Haidian District, Beijing, China
Abu- Ghazaleh & Co.
Amman- P.O.Box 921100
Amman 11192 , Jordan
Class
178633
28
28

Goods/Services

Games; Apparatus for games; Electronic game
machines for education of children; Heat sink for
handheld game console; hand held consoles for
playing video games; Slides [playthings]; Kites;
Rocking horses; Drones [toys]; Toy robots; Building
blocks [toys]; Stuffed toys; scooters [toys]; Toys;
Scale model vehicles; Carnival masks; Dolls; Smart
toys; Toy figures; Children Bicycle (not of
transportation facility); Toys for household pets;
Puzzles, hand operated; Jigsaw puzzles; Rubik's
cube; Radio controlled scale model vehicles; Toy
models; Collectible toy figures; Air drumstick; baby
gyms; Playing cards; Chess; chess games; pumps
specially adapted for use with balls for games;
Playing balls; rackets; Body building apparatus;
Treadmills; archery implements; electronic targets;
Machines for physical exercises; skis; skateboards;
climbers' harness; Hunting game calls; Swimming
pools [play articles]; synthetic rubber racetracks;
Gloves for games; Knee guards [sports articles];
protective paddings [parts of sports suits]; swimming
rings; In line roller skates; ice skates; Ornaments for
Christmas trees, except lights, candles and
confectionery; Christmas trees of synthetic material;
fishing tackle; Twirling batons; Sweatbands [sports
articles]; Camouflage screens [sports articles];
Scratch cards for playing lottery games.

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نو
، هايديان دستريكت،ميديل شيركي رود
 الصين،بكين
- Amman أبو غزالة للملكية الفكرية
 االردن22200  عمان002222 ب.ص
الصنف

178633

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 آالت األلعاب اإللكترونية لتعليم، أجهزة لأللعاب،ألعاب
، بالوعة الحرارة لوحدة التحكم في األلعاب المحمولة،األطفال
،] الشرائح [اللعب،أجهزة محمولة باليد لتشغيل ألعاب الفيديو
 طائرات بدون، أحصنة خشبية هزازة،الطائرات الورقية
 اللعب،] كتل بناء [ألعاب، لعبة الروبوتات،]طيار [ألعاب
 ألعاب،] الدراجات البخارية (سكوتر) [ألعاب،المحشوة
 أقنعة، المركبات النموذجية على نطاق واسع،األطفال
 دراجات، شخصيات لعبة، ألعاب ذكية، الدمى،كرنفال
 لعب للحيوانات األليفة،)األطفال (ليست من وسائل النقل
، مكعب روبيك، بانوراما األلغاز، ألغاز تعمل باليد،المنزلية
 نماذج،مركبات نموذجية صغيرة يتم التحكم فيها عن بعد
 نوادي، مضرب الهواء، شخصيات لعبة يمكن جمعها،لعبة
 مضخات، ألعاب الشطرنج، شطرنج، لعب الورق،األطفال
،تتكيف خصيصا لالستخدام مع الكرات المخصصة لأللعاب
 أدوات، المطاحن، جهاز بناء الجسم، مضارب،لعب الكرات
، الزالجات، آالت للتمارين البدنية، أهداف إلكترونية،الرماية
، مكالمات لعبة الصيد، أحزمة المتسلقين،ألواح التزلج
 قفازات، مطاط صناعي،]حمامات السباحة [مقاالت اللعب
 حشوات واقية،] واقيات الركبة [مواد رياضية،لأللعاب
 زالجات، حلقات السباحة،][أجزاء من البدالت الرياضية
 زينة ألشجار عيد الميالد ما عدا، الزالجات الجليدية،مضمنة
 أشجار عيد الميالد من المواد،األضواء والشموع والحلويات
 عصابات رأس، تدوير الهراوات، عدة الصيد،االصطناعية
 شاشات التمويه [مقاالت،]رياضية [مقاالت رياضية
. بطاقات الخدش للعب ألعاب اليانصيب،]رياضية
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تاريخ ايداع الطلب :

21/04/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة فرسان لألغذية والمنتجات
االستهالكية المحدودة
سعودية
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ص  .ب 0226 :الرياض  22100المملكة
العربية السعودية

21/04/2021

Date of

Forsan Foods & Consumer
Products Co. Ltd
: Saudi Arabia
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

P.O. Box: 8103, Riyadh 11482,
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  ،221شارع مكة ،ص .ب 002222
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  22200االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178487
29
29
178487

من اجل البضائع/الخدمات التالية

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

الزبدة و زبدة الكاكاو و زبدة جوز الهند و زبدة الفول السوداني
و كريمة الزبدة و الكافيار و الجبنة و زيت جوز الهند و الكريمة
(منتجات األلبان) و الكريمة المخفوقة و الكروكيت (كبب لحم
السمك) و التمر و السمن و الحليب و المخلالت و الزبيب و
الزبادي و اللحوم و السمك و الدواجن و لحوم طرائد الصيد،
مستخرجات (مستخلصات) اللحوم ،فواكة و خضروات محفوظة
و مجمدة و مجففة ،الهالم (الجلي) و المربيات و الفواكة
المطبوخة بالسكر ،البيض ،منتجات الحليب ،الزيوت و الدهون
الصالحة لألكل.

Butter, Butter (Cocoa), Butter (Coconut), Butter
(Peanut), Buttercream, Caviar, Cheese, Coconut
oil, Cream (dairy products), Cream (Whipped),
Croquettes, Dates, Margarine, Milk, Pickles,
;Raisins, Yoghurt, Meat, fish, poultry and game
meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked
;fruits and vegetables; jellies, jams, compotes
eggs; milk products; edible oils and fats.

_اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان الخمري والذهبي.

________________________________________
Special condition : Claiming burgundy and gold
colors.
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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

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

eaaN tpac lppA:

Free Zones, Jordan

الفكرية - Amman

أبو غزالة للملكية
ص.ب  002222عمان  22200االردن
178472

25/04/2021

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

منتجات الحليب ومنتجات األلبان واألغذية المحفوظة واألغذية
المعلبة (الدجاج واللحوم واألسماك والخضروات والفواكه)
والمربيات ومعجون الطماطم والحمص والبقوليات وبالتحديد
الحمص والقول والفاصوليا البيضاء والعدس والحس األصفر
المجروش والعدس األخضر والعدس األحمر ذو الحبة الكاملة
(العدس البني) والبازالء والفاصوليا الحمراء والفاصوليا
الحمراء (على شكل الكلي) وزيت الزيتون وزيت دوار الشمس
وزيت الذرة وزيوت الطعام والهالم (جلي) والنقائق 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
178472
29

lpc oapN ty

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,
namely Chick Peas, Broad Beans, white Beans,
Lentils, Yellow split lentils, Green Lentils, Whole
Red Lentils (Brown Lentils), Green Peas, Red
Beans, Red Kidney beans, 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 :

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

eaaN tpac lppA:

2900 West Alameda Avenue,
 0022ويست االميدا افينيو ،بربانك،
Burbank, California 91505,
كاليفورنيا  ،02222الواليات 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
178408
29
29
178408

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

THE FLASH
من اجل البضائع/الخدمات التالية

الخضار المطبوخة والمجففة؛ الفواكه المطبوخة والمجففة
والجنسنغ المعالج؛ الزبيب وسلطات الفواكه الهالم (جلي)الفواكه
ومربى الفواكه؛ البصل المحفوظ والزيتون المحفوظ؛ فواكه
مغطاة بالسكر؛ عصائر الخضراوات والفاكهة للطهي؛ ال َمربى
وزبدة لب الشوكوالتة وزبدة الكاكاو وزبدة الفستق؛ الفواكه
والخضروات المعلبة؛ المخلالت؛ مشروبات األطعمة التي
أساسها فول الصويا المستخدمة كبدائل للحليب؛ الفواكه
والخضروات المثلجه؛ رقائق البطاطس؛ اللحوم المطبوخة
والمجففة؛ اللحوم؛ الحليب؛ المأكوالت البحرية؛ السمن النباتي.

Goods/Services

Processed and dried vegetables; processed and
dried fruits, processed ginseng; raisins, fruit
salads, fruit jellies, marmalade; preserved onions,
preserved olives; crystallized fruits; vegetable and
fruit juices for cooking; jams, chocolate nut butter,
cocoa butter and peanut butter; canned fruits and
vegetables; pickles; soybean-based food beverage
used as a milk substitute; frozen fruits and
vegetables; potato chips; processed and dried
meat; meat; milk; seafood; and margarine.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

01/06/2021

eaaN tpac lppA:

Zer yag sanayi ve ticaret
anonim sirketi
: Turkey
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Class

29

Goods/Services

meat, fish, poultry and game; processed meat
products; dried pulses; soups, bouillon;processed
olives, olive paste; milk and milk products, butter;
edible oils; dried, preserved,frozen, cooked,
smoked or salted fruits and vegetables;
tomatopaste; prepared nuts and dried fruits as
snacks; hazelnutspreads and peanut butter; tahini
(sesame seed paste); eggs and powdered eggs;
potato chips.

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

: تاريخ ايداع الطلب

شركه زير للزيوت الصناعيه والتجاريه

:اسم طالب التسجيل

تركيا
شركة اجنبية
 مفرق غازي-  حي انجيلي بينار- تركيا
 الشقة-6ط- مجمع االطباء ج- مختار باشا
 شهيد كامل غازي عنتاب622

incilipinar neighborhood
gazimuhtarpasa a venue doctors
site block c floor 3 flats 306
sehitkamil / gaziantep - turkey
144761- 11814 AMMAN
178538

01/06/2021

- 144761

29

المحامي طارق هاني عريضة
عمان11814

الصنف

178538

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

اللحوم واألسماك والدواجن والطرائد ؛ منتجات اللحوم
 مرق زيتون معالج ومعجون، المصنعة؛ البقول الشوربات
 زيوت صالحة لألكل؛.زيتون؛ الحليب ومنتجات األلبان والزبدة
الفواكه والخضروات المجففة والمحفوظة المجمدة أو المطبوخة
) الطحينية (معجون بذور السمسم. أو المدخنة أو المملحة
؛البيض ومسحوق البيض ورقائق البطاطا

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

تاريخ ايداع الطلب :

23/08/2021

اسم طالب التسجيل:

لوتوس بيكريز إنترناشونال أند شويز أيه
جي
سويسرا

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

نورد شتراسه  2622 6زوغ ,سويسرا
الفكرية ص.ب- 910580

بيانات للملكية
11191بناية رقم  ،0حي الصالحين ،
شارع محمد هليل عمان
178652

الصنف

23/08/2021

Date of

Lotus Bakeries International
und Schweiz AG
: Switzerland

eaaN tpac lppA:

Nordstrasse 3 6300 Zug
Switzerland
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178652
29
29

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

KIDDYLICIOUS
من اجل البضائع/الخدمات التالية

اللحوم ،األسماك ،لحوم الدواجن والصيد؛ خالصات اللحم؛
فواكه وخضراوات محفوظة ،مجمدة ،مجففة ومطهوة؛ فواكه
وخضراوات معالجة (بما في ذلك المكسرات والحبوب)؛ هالم
(جيلي) ،مربيات ،فواكه مطبوخة بالسكر؛ البيض؛ الحليب
ومنتجات الحليب؛ منتجات األلبان وبدائل منتجات األلبان؛
الزيوت والدهون للطعام؛ جبن؛ عدس؛ رقائق بطاطس؛ فواكه
وخضروات قابلة للدهن؛ هريس فواكه؛ هريس خضراوات؛
أطعمة خفيفة أساسها الفواكه أو الخضراوات أو البطاطا أو
البقوليات أو التوفو أو جوز الهند أو الصويا أو المكسرات أو
العدس أو الجبن أو اللبن الزبادي (الرائب)؛ رقائق الخضراوات؛
رقائق الفواكه؛ وجبات خفيفة أساسها الفواكه والمكسرات؛
سا من اللحوم أو األسماك أو لحوم
وجبات جاهزة تتكون أسا ً
الدواجن أو الصيد أو الخضراوات؛ وجبات جاهزة مطبوخة
سا من اللحوم أو األسماك أو لحوم الدواجن أو الصيد
تتكون أسا ً
سا من اللحوم
أسا
تتكون
مجمدة
جاهزة
وجبات
الخضراوات؛
أو
ً
أو األسماك أو لحوم الدواجن أو الصيد أو الخضراوات؛
شوربات؛ مستحضرات شوربة الخضار ؛ مستحضرات تغميس؛
لبن زبادي (رائب)؛ المشروبات المصنوعة من اللبن الزبادي
(الرائب)؛ حلويات اللبن الزبادي (الرائب)؛ حليب جوز الهند؛
منتجات اللبن الزبادي (الرائب) التي أساسها جوز الهند؛ زيت
جوز الهند؛ زبدة أساسها جوز الهند؛ منتجات طعام أساسها جوز
الهند؛ وجبات خفيفة أساسها جوز الهند؛ بدائل منتجات األلبان
سا من بدائل
التي أساسها نباتات؛ وجبات جاهزة تتكون أسا ً
منتجات األلبان التي أساسها نباتات؛ وجبات خفيفة جاهزة تتكون
سا من بدائل منتجات األلبان التي أساسها نباتات؛ حمص
أسا ً
معالج؛ حمص؛ فواكه مجففة بالتجميد.

Goods/Services

;Meat, fish, poultry and game; meat extracts
preserved, frozen, dried and cooked fruits and
vegetables; processed fruits and vegetables
(including nuts and pulses); jellies, jams,
compotes; eggs; milk and milk products; dairy
;products and dairy substitutes; edible oils and fats
;cheese; lentils; crisps; fruit and vegetable spreads
fruit purees; vegetable purees; snack foods based
on fruit, vegetables, potatoes, legumes, tofu,
;coconut, soy, nuts, lentils, cheese or yoghurt
vegetable crisps; fruit crisps; fruit and nut based
snack bars; prepared meals consisting primarily of
meat, fish, poultry, game or vegetables; ready
cooked meals consisting primarily of meat, fish,
poultry, game or vegetables; frozen prepared
meals consisting primarily of meat, fish, poultry
game or vegetables; soups; vegetable soup
preparations; dips; yogurt; beverages made from
yogurt; desserts of yogurt; coconut milk; coconut;based yogurts; coconut oil; coconut-based butter
coconut-based food products; coconut-based
snacks; plant-based dairy substitutes; prepared
meals consisting primarily of plant-based diary
substitutes; prepared snacks consisting primarily
of plant-based dairy substitutes; processed
chickpeas; hummus; freeze dried fruits.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

20/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة زمزم اخوان للتجارة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
توصية
عمان ،ماركا الشمالية ،ش جعفر بن ابي
طالب االردن
المحامي محمد
11118عمان  /جبل الحسين  /بناية الوليد
178636

من اجل البضائع/الخدمات التالية

اللحوم و االسماك و لحوم الدواجن و الصيد  ،خالصات اللحم،
فواكه وخضروات محفوظة و مجففة و مطهرة  ،هالم( جيلي )
و مربيات و فواكه مفتوحة بالسكر  .البيض و الحليب ومنتجات
الحليب  ،الزيوت و الدهون الصالحة لألكل.

Zamzam Brothers Company
for Trading
: Jordan
Limited Partnership Company

eaaN tpac lppA:

Amman, Maraka Jordan

الباشا ص.ب- 182385

الصنف

20/09/2021

Date of

P.O.Box182385- 11118 amman /

jabal al husain / al waleed buil
29

29

Class

178636

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

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

تاريخ ايداع الطلب :

20/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة زمزم اخوان للتجارة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
توصية
عمان،ماركا،االردن

Zamzam &Brothers Trading
Co
: Jordan
Limited Partnership Company

eaaN tpac lppA:

Amman,Marka ,Jordan

الباشا ص.ب- 182385

المحامي محمد
11118عمان  /جبل الحسين  /بناية الوليد
178638

20/09/2021

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

اللحوم واالسماك ولحوم الدواجن ,فواكه وخضراوات محفوظه
ومجففه ومطهوة ,الحليب ,منتجات الحليب الزيوت ,والدهون
الصالحه لالكل

P.O.Box182385- 11118 amman /

jabal al husain / al waleed buil
29

29

Class

178638

apN lpc oty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

meat fishes, poultry, preserved dried and cooked
fruits and vegetables,milk, and milk
products,edible oils and fats
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: تاريخ ايداع الطلب

Siniora Food Industries PLC
: Jordan
Public Shareholding Company

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

:اسم طالب التسجيل

King Abdullah II Bin Hussien,
Industrial Estate, Sahab Jordan

مدينة الملك عبد هللا الثاني بن الحسين
 سحاب االردن،الصناعية

23/09/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

23/09/2021

Date of

TRI MARK CONSULTING
P.O.Box7780- 11118 Amman,
Jordan
Class
178495
29

Goods/Services

Anchovy , Beans, preserved , Bouillon , Butter ,
Charcuterie , Cheese , Corn oil , Croquettes ,
Crystallized fruits , Dates , Edible fats , Edible oils
, Eggs , Fillets ( fish ) , Fish ( Food products made
from ) , Fish, preserved , Fish ( Salted ) , Fish,
tinned (canned “Am.”) Flakes (Potato) , Frosted
fruits , Frozen fruits , Fruits chips , Fruits jellies ,
Fruits, preserved , Fruits salads , Fruits, stewed ,
Game, not live , Hummus ( chickpea paste ) , Jams
, Jellies for food , Lentils, preserved , Margarine ,
Meat , Meat extracts , Meat, preserved , Meat,
tinned (canned “Am.”) , Meat (Salted) , Milk ,
Milk products , Mushrooms, preserved , Olive oil
for food , Olives, preserved , Peas, preserved ,
Piccalilli , Potato fritters , Poultry, not live ,
Raisins , Sardines , Sausages , Sesame oil ,
Shellfish, not live , Shrimps, not live , Soups ,
Tahini (sesame seed paste) , Tomato juice for
cooking , Tomato puree , Tuna fish , Vegetable
salads , Vegetables, cooked , Vegetables, dried ,
Vegetables, preserved , Vegetables, tinned (canned
“Am.” ) .

- 7780

29

العالمة الثالثية لالستشارات
عمان11118

الصنف

178495

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 لحوم،  زبده،  مرق لحم،  بقول محفوظة، سمك األنشوفه
 تمور،  فواكة مغطاه بالسكر،  كبه،  زيت ذرة،  جبنة، مطبوخة
 شرائح،  بيض،  زيوت صالحة لألكل،  دهون صالحة لألكل،
 سمك،  منتجات غذائية ُمعدة من السمك، ) سمك طرية ( فيليه
 فواكة،  رقائق بطاطا،  سمك معلب،  سمك مملح، محفوظ
،  هالم ( جلي ) الفواكة،  رقائق فواكة،  فواكة مجمدة، مثلجة
(  لحوم الصيد،  فواكه مطبوخة،  سلطة فواكه، فواكه محفوظة
 جلي ( هالم،  مربيات، )  حمص ( عجينة الحمص، ) غير حية
،  خالصات لحم،  لحوم،  سمن نباتي،  عدس محفوظ، ) للطعام
 منتجات حليب،  حليب،  لحوم مملحة،  لحم معلب، لحم محفوظ
 بازالء،  زيتون محفوظ،  زيت زيتون للطعام،  فطر محفوظ،
 لحوم دواجن غير،  فطائر بطاطا مقلية،  مخلالت، محفوظة
(  أسماك قشرية،  زيت سمسم،  سجق،  سردين،  زبيب، حية
 طحينيه ( عجينة،  شوربات، )  جمبري ( غير حي، ) غير حية
 سمك،  معجون بندورة، بذور السمسم ) عصير بندورة للطبخ
 خضروات،  خضروات مطبوخة،  سلطة خضروات، تونا
.  خضرات معلبة،  خضروات محفوظة، مجففة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

13/10/2021

اسم طالب التسجيل:

صالح محمد عبدالحفيظ مقدادي

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية

saleh mohammad abed al
hafez al meqdadi
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

eaaN tpac lppA:

اربد  -الكورة

irbid - al kora

المحامي زيد شحاده مزيد العناقره
11953عمان
178677

من اجل البضائع/الخدمات التالية

شيبس بطاطا

13/10/2021

Date of

الصنف

420- 11953 amman

- 420

29

29

Class

178677

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

potato chips
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

28/11/2021

اسم طالب التسجيل:

عدنان حسين علي بكار للتجارة والتسويق
االردن
مؤسسة فردية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

28/11/2021

Date of

adnan hussine ali bakkar
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

eaaN tpac lppA:

amman -abdullah ghosheh str
المحامي عبد الملك المدادحة
ص.ب 11192 -921412عمان -ش عبد هللا
غوشه -مجمع زهرة المدائن
الصنف
29
178644

من اجل البضائع/الخدمات التالية

P.O.Box921412- 11192 amman -

 abdallah ghosheh str29

Class

178644

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

زيت صالح لألكل  -حليب  -مخلالت  -طحينية  -معجون بندور

Edible oils, Milk, Pickles, Tahini [sesame seed
paste], Tomato purée

_______________________________________ا
لتنازل :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق
باستعمال الكلمة (/A/Bالبكار) بمعزل عن العالمه

________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give owners the right to use word (A/B/
AL.BAKKAR)if used separately from the mark
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

12/12/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة بروج لالستثمارات الزراعية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م
الرابية  -عمان
المحامي خلف عبد الكريم السكارنه
 020 11814 -142025شارع الملك
عبدهللا الثاني عمان-االردن
الصنف
178445

من اجل البضائع/الخدمات التالية

زالل بيض للطعام؛ خالصات طحالب للطعام؛ جيالتين [هالم] للطعام؛ دهون صالحة
لألكل؛ سمك األنشوفة غير الحي؛ زبدة الفول السوداني؛ زبدة؛ زبدة لب الشوكوالته؛
زبدة جوز الهند؛ كريمة الزبدة؛ زالل بيض؛ مهلبية سوداء [سجق دامي]؛
مرق؛مستحضرات إلأعداد مرق اللحم؛ كافيار؛ فواكه محفوظة؛ لحوم مطبوخة؛
رقائق بطاطا مقلية؛ مخلل الملفوف؛ جوز هند مجفف؛ زيت لفت للطعام؛ مركزات
المرق؛ مربيات؛ فواكه مجمدة؛ شوربات؛ زبيب؛ خيار مخلل؛ خضروات محفوظة؛
خضروات مطبوخة؛ خضروات مجففة؛ زيوت للطعام؛ قشدة [منتجات البان]؛ جبنة؛
فواكه مثلجة؛ كروكيت؛ قشريات [غير حية]؛ تمور؛ حليب؛ جراد البحر [غير حي]؛
شرائح سمك طرية إفيليه]؛ انفحة [خميرة اللبن من غشاء معدة العجل]؛ فواكه
مطبوخة؛ هالم [جلي] الفواكه؛ لب فواكه؛ لحوم؛ سمك [غير حي]؛ جلي [هالم]
للطعام؛ هالم لحوم؛ لحوم الصيد [ميتة]؛ مربى زنجبيل؛ فول صويا محفوظ للطعام؛
مواد دهنية لصنع دهون صالحة لالكل؟؛ مخاليط تحتوي على دهن لشرائح الخبز؛
سمك فسيخ؛ سرطانات بحرية [ غير حية]؛ زيت درة للطعام؛ ريت الدرة الصفراء
للطعام؛ زيت لب النخيل للطعام؛ زيت سمسم محار غير حي؛ غراء السمسك للطعام؛
لحم فخد الخنزير المقدد [جنبون]؛ صفار بيضء؛ لبن رائب؛ مستحضرات شوربة
الخضروات؛ عصير خضروات للطبخ؛ خالصات لحوم؛ كفير [مشروب من
الحليب]؛ كوميس [مشروب من الحليب]؛ مشروبات الحليب يكون الحليب هو السائد
فيها؛ لبن مخيض؛ منتجات الحليب؛ جراد البحر الشائك [غير حي]؛ لحم خنزير
مملح؛ عدس محفوظ؛ سمن نباتي؛ مربى فواكه؛ نخاع عظم الحيوانات للطعام؛ اسماك
قشرية غير حية؛ بلح البحر غير الحي؛ زيت نخيل للطعام؛ مكسرات محضرة؛ بيض؛
بيض مسحوق؛ عجينة لحم الكبد؛ معاجين لحم الكبد؛ بصل محفوظ؛ زيتون محفوظ؛
زيت زيتون للطعام؛ زيت عظام معد لالكل؛ بكتين الغراض الطهي؛ مخلالت؛ بازالء
محفوظة؛ سجق؛ لحوم مملحة؛ مستحضرات العداد الشوربة؛ معجون بندورة؛
سلطات خضروات؛ دهن خنزير؛ سلطات فواكه؛ سردين؛ سلمون؛ دهن ماشية
للطعام؛ سمك تونا؛ عصير بندورة للطبخ؛ زيت دوار الشمس للطعام؛ كروش [معدة]؛
كمأة محفوظة؛ لحوم دواجن غير حية؛ فشور فواكه؛ أملالح جينيه ألاغراض الطهي؛
لوز مطحون؛ فول سوداني محضر؛ فطور محفوظة؛ دهن جوز الهند؛ زيت جوز
الهند للطعام؛ بقول محفوظة؛ لحم الكبد؛ منتجات غذائية من السمك؛ رقائق فواكه؛
حلزون صدفي غير حي؛ فواكه محفوظة في الكحول؛ غبار طلع معد كمادة غذائية؛
قريدس مخمر]؛ قشدة مخفوقة؛ لحم خنزير؛ بيض صالح لالكل؛ سمك معلب؛ دقيق
سمك لالستهالك البشري؛ فواكه البشري؛ خضروات معلبة؛ عجينة سجق؛ رقائق
بطاطا؛ هريس تفاح؛ توت بري مطبوخ [فواكه مطبوخة بالسكر]؛ طحينة [عجينة
بذور السمسم]؛ حمص [معجونة الحمص]؛ اعشاب بحرية محمصة؛ اطعمة خفيفة
اساسها الفواكه؛ روب اللبن؛ اطعمة خضار مخمرة [كمشي]؛ لبن صويا؛ حليب
مخفوق؛ أجفار [فلفل محفوظ]؛ بدذور عباد الشمس المحضرة؛ موس (سمك )--
شراب البيض غير الكحولي؛ موس [من الخضراوات]؛ تفريخ األسماك المحضّرة؛
بذور محضّرة*؛ ألوة فيرا المعد لالستهالك البشري؛ ثوم (محفوظ )--؛ حليب زاللي؛
زيت بذر الكتان ألغراض الطهي؛ رقائق البطاطا قليلة الدسم؛ ليستين ألغراض
الطهي؛ خمائر (الحليب  )--ألغراض الطهي؛ ُخشاف؛ حليب مركز؛ سميتانا [قشدة
مح ّمضة]؛ ريازنكا [حليب مختمر مطهو]؛ بروستكفاشا [حليب مح ّمض]؛ مركز
طماطم؛ عجينة كوسى؛ عجينة باذنجان؛ لبن الفول السوداني لالستعمال المطبخي؛ لبن
اللوز لالستعمال المطبخي؛ لبن األرز؛ خرشوف مصبّر؛ تحضيرات من الفواكه

12/12/2021

Date of

Burouj Agricultural
Investments Company
: Jordan
Limited Liability Company

tpac lppAeaaN:

Rabieh , amman , jordan
142025- 11814 258king
abdallah ii street amman-jordan
29

29

Class

178445

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;albumen for culinary purposes; seaweed extracts for food; gelatine
edible fats; anchovy, not live; peanut butter; butter; cocoa butter for
;food; coconut butter; buttercream; white of eggs; black pudding
;broth; preparations for making bouillon; caviar; fruit, preserved
charcuterie; potato crisps; sauerkraut; coconut, desiccated; rape oil
;for food; broth concentrates; jams; frozen fruits; soups; raisins
gherkins; vegetables, preserved; vegetables, cooked; vegetables,
dried; oils for food; cream [dairy products]; cheese; crystallized
fruits; croquettes; crustaceans, not live; dates; milk; crayfish, not
;live; fish fillets; rennet; fruit, stewed; fruit jellies; fruit pulp; meat
fish, not live; jellies for food; meat jellies; game, not live; ginger
jam; soya beans, preserved, for food; fatty substances for the
;manufacture of edible fats; fat-containing mixtures for bread slices
herrings, not live; lobsters, not live; corn oil for food; maize oil for
;food; palm kernel oil for food; sesame oil for food; oysters, not live
isinglass for food; ham; yolk of eggs; yogurt; vegetable soup
;preparations; vegetable juices for cooking; meat extracts; kephir
koumiss; milk beverages, milk predominating; whey; milk
;products; spiny lobsters, not live; bacon; lentils, preserved
;margarine; marmalade; animal marrow for food; shellfish, not live
mussels, not live; palm oil for food; nuts, prepared; eggs; powdered
;eggs; liver pate; liver pastes; onions, preserved; olives, preserved
;olive oil for food; bone oil, edible; pectin for culinary purposes
pickles; peas, preserved; sausages; salted meats; preparations for
;making soup; tomato purée; vegetable salads; lard; fruit salads
;sardines, not live; salmon, not live; suet for food; tuna, not live
tomato juice for cooking; sunflower oil for food; tripe; truffles,
preserved; poultry, not live; fruit peel; alginates for culinary
purposes; almonds, ground; peanuts, prepared; mushrooms,
;preserved; coconut fat; coconut oil for food; beans, preserved; liver
fish-based foodstuffs; fruit chips; clams, not live; fruit preserved in
alcohol; pollen prepared as foodstuff; prawns, not live; fish,
preserved; meat, preserved; shrimps, not live; snail eggs for
consumption; tofu; whipped cream; pork; edible birds’ nests; fish,
tinned [canned (Am; fish meal for human consumption; fruits,
;tinned [canned (Am; meat, tinned [canned (Am; potato fritters
salted fish; sea-cucumbers, not live; silkworm chrysalis for human
;consumption; vegetables, tinned [canned (Am; sausages in batter
potato flakes; apple purée; cranberry sauce [compote]; tahini
[sesame seed paste]; hummus [chickpea paste]; toasted laver; fruitbased snack food; curd; kimchi [fermented vegetable dish]; soya
milk; milk shakes; ajvar [preserved peppers]; sunflower seeds,
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prepared; fish mousses; non-alcoholic eggnog; vegetable mousses;
fish roe, prepared; seeds, prepared; aloe vera prepared for human
consumption; preserved garlic; albumin milk; linseed oil for
culinary purposes; low-fat potato crisps; lecithin for culinary
purposes; milk ferments for culinary purposes; compotes;
condensed milk; smetana [sour cream]; ryazhenka [fermented
baked milk]; prostokvasha [soured milk]; tomato paste; vegetable
marrow paste; aubergine paste; peanut milk for culinary purposes;
almond milk for culinary purposes; rice milk; artichokes, preserved;
arrangements of processed fruit; powdered milk; yakitori; bulgogi
[Korean beef dish]; candied nuts; flavoured nuts; hazelnuts,
prepared; berries, preserved; guacamole [mashed avocado]; onion
rings; falafel; lemon juice for culinary purposes; freeze-dried meat;
oat milk; vegetable-based cream; freeze- dried vegetables; extra
virgin olive oil; galbi [grilled meat dish]; escamoles [edible ant
larvae, prepared]; edible insects, not live; sweet corn, processed;
nut-based spreads; potato-based dumplings; hot dog sausages; corn
dogs; soya bean oil for food; milk substitutes; almond milk; peanut
milk; coconut milk; coconut milk for culinary purposes; coconut
milk-based beverages; rice milk for culinary purposes; almond
milk-based beverages; peanut milk-based beverages; sausage
casings, natural or artificial.

المعالجة؛ حليب مجفف*؛ ياكيتوري؛ بولغوجي [طبق كوري من لحم البقر]؛
مكسرات مسّكرة؛ مكسرات منكّهة؛ بندق معالج؛ توت» محفوظ؛ غواكامولي [هريس
أفوكادو]؛ حلقات البصل؛ فالفل؛ عصير ليمون لالستعمال المطبخي؛ لحم مجفد؛
حليب الشوفان؛ كريم أساسه خضروات؛ خضروات مجفدة؛ زيت بكر ممتاز؛ غلبي
[طبق لحم مشوي]؛ إسكامول [يرقات نمل محضرة صالحة لألكل]؛ حشرات غير حية
صالحة لألكل؛ ذرة حلوة غير معالجة؛ معجون أساسه مكسرات؛ فطائر أساسها
بط اطا؛ نقانق للهوت دوغ؛ نقائق للكورن دوغ؛ زيت فول الصويا للطعام؛ بدائل
الحليب؛ حليب اللوز؛ حليب الفول السوداني؛ حليب جوز الهند؛ حليب جوز الهند
لالستعمال المطبخي؛ مشروبات أساسها حليب جوز الهند؛ حليب األرز لالستعمال
المطبخي؛ مشروبات أساسها حليب اللوز؛ مشروبات أساسها حليب الفول السوداني؛
.أكياس جلدية أنبوبية لصنع السجق
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Date of

11/01/2021

eaaN tpac lppA:

Mr. Tarek Kudsi Alattar
: Syrian Arab Republic
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Syria – Damascus – Alhalboni
– Near Alhalboni Mosque

11/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

السيد طارق قدسي العطار
سوريا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 قرب مسجد-  الحلبوني-  دمشق- سوريا
الحلبوني

Nader Jamil Qumsieh (NJQ &
11814 -142025ب.نادر جميل قمصية ص
ASSOCIATES) P.O.Box142025 عمان، شارع الملك عبدهللا الثاني020
11814 258 King Abdullah II
Street, Amman
Class
الصنف
178508
30
30
178508

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Alattar Digestive
Goods/Services

Coffee, tea, sugar, rice, confectionery, artificial
coffee, coffee substitute, pastries; yeast, sweets,
honey, treacle, candies, chocolate, Fondants
[confectionery], lollipops, cocoa, salt, condiments,
spices, sauces, them, ice cream, ketchup, biscuit,
Packed flowers and herbs

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

الخدمات التالية/من اجل البضائع

البن و الشاي و السكر و الرز و الحلويات و مايقوم مقام البن و
البن االصطن اعي المعجنات الخميرة و الحلويات و العسل و
الدبس و السكاكر و الشوكوال و الملبس و المصاص الكاكاو و
الملح و التوابل و البهارات و الصلصات و الزعتر و البوظة و
 زهورات و اعشاب معبئة،الكاتشب و البسكويت

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق: التنازل
) اذا ظهرت بمعزل عن العالمةdigestive( باستعمال
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

30/03/2021

اسم طالب التسجيل:

النجنيسي هونيج جي ام بي اتش أند كو .كيه
جي
المانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

هامورير ويج  00012 ،02بارغتيهيدي،
المانيا

30/03/2021

Date of

Langnese Honig GmbH & Co.
KG
: Germany
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Hammoorer Weg 25, 22941
Bargteheide, 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
178414
30
30
178414

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Langnese Nordic Treasure
من اجل البضائع/الخدمات التالية

العسل؛ الحلويات القابلة للدهن  ،وخصوصا التي أساسها العسل؛
الصلصات ،وخصوصا التي أساسها العسل؛ الشراب المركز،
وتحديدا شراب القيقب؛ شراب الصبار (محلي طبيعي)؛ عسل
الشمر؛ الحلوى القابلة للدهن التي تحتوي على العسل.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءDE :
رقم االدعاء 226.1 222 0202 62 :
تاريخ االدعاء 22-22-0202 :

Goods/Services

Honey; sweet spreads, in particular with a honey
;base; sauces, in particular with a honey base
syrups, in particular maple syrup; agave syrup
(natural sweetener); fennel honey; sweet spreads
containing honey.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : DE
Claim No : 30 2020 115 613.4
Claim Date : 2020-11-06
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تاريخ ايداع الطلب :

21/04/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة فرسان لألغذية والمنتجات
االستهالكية المحدودة
سعودية
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ص  .ب 0226 :الرياض  22100المملكة
العربية السعودية

21/04/2021

Date of

Forsan Foods & Consumer
Products Co. Ltd
: Saudi Arabia
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

P.O. Box: 8103, Riyadh 11482,
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  ،221شارع مكة ،ص .ب 002222
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  22200االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178488
30
30
178488

من اجل البضائع/الخدمات التالية

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

القهوة و القهوة االصطناعية و المشروبات التي أساسها
الشوكوالتة و المشروبات التي أساسها الكاكاو و المشروبات
التي أساسها القهوة و المشروبات التي أساسها الشاي و
البسكويت و الخبز و الكعك و عجينة الكيك و بودرة الكيك و
الكيك و الشوكوالتة و الكاكاو و التوابل و الحلويات و البسكويت
المسطح (كوكيز) و ملح الطبخ و رقائق الذرة و المقرمشات و
بهار الكاري و الكاسترد و العسل و البوظة و الشاي المثلج و
الكاتشب (صلصة) و المعكرونة و الخردل و النودلز (معكرونة
رفيعة) و المكرونة (الباستا) و الفلفل و الفطائر و البيتزا و
البوشار و التوابل و البهارات و السكر و الشاي ،األرز،
التابيوكا و الساغو ،الصحين و المستحضرات المصنوعة من
الحبوب و المعجنات و الحلويات ،المثلجات و العسل األسود و
الخميرة و مسحوق الخبيز ،الخل و الصلصات (التوابل) ،الثلج.

Coffee, Artificial coffee, Beverages (Chocolatebased), Beverages (Cocoa-based), Beverages
(Coffee-based), Beverages (Tea-based), Biscuits,
bread, Buns, Cake paste, Cake powder, Cakes,
Chocolate, Cocoa, Condiments, Confectionery,
Cookies, Cooking salt, Corn flakes, Crackers,
Curry [spice], Custard, Honey, Ice cream, Iced tea,
Ketchup [sauce], Macaroni, Mustard, Noodles,
Pasta, Pepper, Pies, Pizzas, Popcorn, Seasonings,
Spices, Sugar, tea; rice; tapioca and sago; flour
and preparations made from cereals, pastry and
;confectionery; ices, treacle; yeast, baking-powder
vinegar, sauces (condiments); ice.

_______________________________________ا
شتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان الخمري والذهبي.

________________________________________
Special condition : Claiming burgundy and gold
colors.
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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 التج ارية

اعالن الجريدة الرسمية

04/05/2021

Date of

DC Comics
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

2900 West Alameda Avenue,
 0022ويست االميدا افينيو ،بربانك،
Burbank, California 91505,
كاليفورنيا  ،02222الواليات 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
178439
30
30
178439

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الكعك المحلى وطعام الفطور من الحبوب والعلكة الفقاعية
ومزينات الكعك المصنوعة من الحلوى والعلكة والحلويات
المثلجة والمقرمشات واللبن المجمد والبوظة والبسكويت المملح
ورقائق حلوة زبدة الفستق والشعير للطعام؛ شعير فول الصويا؛
بسكويت الشعير؛ حلويات السكر ،تحديدا :الحلوى وألواح من
الحلوى وحلوى النعناع والحلوى المغطاة وفشار الكراميل وزينة
الحلوى للكعك؛ زينة الكعك من الحلوى القابلة لألكل؛ كعك
األرز؛ أقراص الحلوى؛ المعجنات؛ البسكويت والخبز؛
مشروبات القهوة مع الحليب؛ مشروبات الكاكاو مع الحليب
والمشروبات التي أساسها الشوكوالته والقهوة والمشروبات التي
أساسها القهوة والكاكاو والمشروبات التي أساسها الكاكاو؛
الشاي ،تحديدا :شاي الجنسنغ (نبات صيني) والشاي األسود
والشاي اإلخضر والشاي الصيني األسود والشعير وشاي أوراق
الشعير؛ مرققات اللحوم للغايات المنزلية؛ عوامل التثبيت
للبوظة.

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Cookies, breakfast cereal, bubble gum, cake
decorations made of candy, chewing gum, frozen
confections, crackers, frozen yogurt, ice cream,
pretzels, peanut butter confectionery chips, malt
for food; soybean malt; malt biscuits; sugar
confectionery, namely, candy, candy bars, candy
mints, candy coated and caramel popcorn, and
candy decorations for cakes; edible candy cake
decorations; rice cakes; pastilles; pastries; biscuits
and bread; coffee beverages with milk; cocoa
beverages with milk, chocolate-based beverages,
coffee and coffee-based beverages, cocoa and
cocoa-based beverages; tea, namely, ginseng tea,
black tea, green tea, oolong tea, barley and barley;leaf tea; meat tenderizers for household purposes
binding agents for ice-cream.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

01/06/2021

eaaN tpac lppA:

Zer yag sanayi ve ticaret
anonim sirketi
: Turkey
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Class

30

Goods/Services

: تاريخ ايداع الطلب

شركه زير للزيوت الصناعيه والتجاريه

:اسم طالب التسجيل

تركيا
شركة اجنبية
 مفرق غازي-  حي انجيلي بينار- تركيا
 الشقة-6ط- مجمع االطباء ج- مختار باشا
 شهيد كامل غازي عنتاب622

incilipinar neighborhood
gazimuhtarpasa a venue doctors
site block c floor 3 flats 306
sehitkamil / gaziantep - turkey
144761- 11841 amman
178539

01/06/2021

- 144761

30

المحامي طارق هاني عريضة
عمان11841

الصنف

178539

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Coffee, cocoa; coffee or cocoa based beverages,
chocolate based beverages; pasta, stuffed
dumplings, noodles; pastries and bakery products
based on flour, desserts based on flour and
chocolate; honey, bee glue for human
consumption, propolis for food purposes;
condiments for foodstuff, vanilla (flavoring),
spices, sauces (condiments), tomato sauce; yeast,
baking powder; flour, semolina, starch for food;
sugar, cube sugar, powdered Sugar; tea, ice tea;
confectionery, chocolate, biscuits, crackers,
wafers; chewing gums; ice-cream, edible ices; salt;
cereals and cerealbased foodstuffs; molasses for
food.

القهوة والكاكا و المشروبات التي تحتوي على القهوة أو الكاكاو
والمشروبات القائمة على الشوكوالتة ؛ الفطائر المحشوة
 المعجنات ومنتجات المخابز المصنوعة من الدقيق.» المعكرونة
)لألغراض الغذائية ؛ توابل للمواد الغذائية والفانيال (المنكهات
 علكة؛.والتوابل والصلصات (التوابل) والمقرمشات والرقائق
آيس كريم » مثلجات صالحة لآلكل ؛ ملح؛ الحبوب والمواد
الغذائية القائمة على الحبوب؛ دبس للطعام.

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

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

eaaN tpac lppA:

Abu- Ghazaleh Intellectual
Property
lpc oapN TY
: United Arab Emirates
APPLICANT TYPE
Foreign Company

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية
ص.ب  002222عمان  22200االردن

P.O.Box 921100 Amman
11192 , Jordan

الفكرية - Amman

أبو غزالة للملكية
ص.ب  002222عمان  22200االردن
178477

20/06/2021

Date of

الصنف

30

Abu- Ghazaleh & Co.
Amman- P.O.Box 921100
Amman 11192 , Jordan
Class
178477
30

Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

LUCKY BREAK
الكي بريك
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.

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. TO
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

27/06/2021

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  1222الشارقة ,االمارات العربية
المتحدة
أبو غزالة للملكية
ص.ب  002222عمان  22200االردن
178476

International Foodsstuffs Co.
LLC
: United Arab Emirates
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

P.O.Box 4115 Sharjah , UAE
Amman

الفكرية - Amman

الصنف

27/06/2021

Date of

30

Abu- Ghazaleh & Co.
Amman- P.O.Box 921100
Amman 11192 , Jordan
Class
178476
30

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

تيفاني كيك أف TIFFANY KICK OFF
من اجل البضائع/الخدمات التالية

الشوكوالته والحلويات وحلوى الكاندي (الحلويات) وجميع انواع
البسكويت والكيك

Goods/Services

) Chocolates ,Confectionery Candies (all types
cakes
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

12/07/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة حمدان لصناعة المواد الغذائية ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

12/07/2021

Date of

Hamdan Le Senaet Almawad
Algthaeh
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

سحاب  -مدينة الملك عبد هللا الثاني
الصناعية

111- 11636 sahab /king
abdallah II industrial city

 11636 -111سحاب  -مدينة الملك عبد
هللا الثاني الصناعية

111- 11636 sahab /king
abdallah II industrial city

178559

من اجل البضائع/الخدمات التالية

التوابل والبهارات والزعتر الجاف

الصنف

30

30

Class

178559

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

condiment spices dry thyme
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

18/07/2021

اسم طالب التسجيل:

رامي كمال محمد خلف  /حلويات رامي
خلف
االردن
مؤسسة فردية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

جبل التاج  ،شارع الشهداء  ،عمان

18/07/2021

Date of

Rami Kamal Mohmmad
Khalaf/ Rami khalaf Sweets
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

eaaN tpac lppA:

Jabal Al Taj, Al shuhda Street,
Amman

THE RIGHT CHOICE IP
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
P.O.Box841153- 11184
ص.ب 11184 -841153عمان  -شارع ام
AMMAN- OM OMARH
عمارة  -صندوق بريد  - 012226رمز
 STREET , PO_BOX: 841153بريدي 22201
 POSTCODE: 11184Class
الصنف
178689
30
30
178689

من اجل البضائع/الخدمات التالية

دونتس ( فطائر محاله)  ،فطائر

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Donuts , pastry

203

تاريخ ايداع الطلب :

18/07/2021

اسم طالب التسجيل:

ريد بول جي ام بي اتش
النمسا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ايه ام برونن  2662 ،2فيوشل ايه ام سي،
النمسا
الفكرية ص.ب- 910580

بيانات للملكية
11191بناية رقم  ،0حي الصالحين ،
شارع محمد هليل عمان
178519

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الصنف

18/07/2021

Date of

Red Bull GmbH
: Austria
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Am Brunnen 1, 5330 Fuschl
am See, Austria
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178519
30
30

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

القهوة ،الشاي ،الكاكاو وبدائلها؛ القهوة االصطناعية؛ األرز؛ التابيوكا
;Coffee, teas and cocoa and substitutes therefor
ائر؛
الفط
والساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز؛
;artificial coffee; rice;tapioca; sago; flour
المنتجات المخبوزة ،الحلويات ،الشوكوالته والحلوى؛ مثلجات
;preparations made from cereals; bread; pastries
صالحة لألكل؛ السكر ،محليات طبيعية ،طبقات زينة خارجية وحشوات من
baked goods, confectionery, chocolate and
الحلوى ،منتجات عسل النحل؛ العسل؛ العسل األسود؛ الخميرة ومسحوق
desserts; edible ices;sugars, natural sweeteners,
الخبيز؛ ملح للطعام؛ بهارات؛ توابل؛ نكهات للطعام؛ الخردل؛
الخل؛ الصلصات؛ البهارات؛ الثلج؛ البيتزا؛ البوشار؛ شطائر؛ الباستا؛
;sweet coatings and fillings, bee products;honey
كريمات مثلجة؛ شراب؛ غالل معالجة ،نشا ،ومنتجات مصنوعة منها،
;treacle; yeast; baking-powder; edible salt
مستحضرات الخبيز والخميرة؛ مشروبات أساسها الشوكوالتة؛
مشروبات أساسها القهوة؛ مشروبات أساسها الشاي؛ شاي مثلج؛ برالين؛ علكة ;seasonings;condiments; food flavourings; mustard
;vinegar; sauces; spices; ice;pizza; pies; popcorn
مضغ؛ أطعمة خفيفة أساسها الحبوب؛ سكاكر
sandwiches; pasta; ice creams; sorbets; processed
grains, starches, and goods made thereof, baking
;preparations and yeasts; chocolate based drinks
;coffee based drinks; tea-based beverages; iced tea
;pralines; chewing gums; cereal based snack foods
candies ,

204

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

18/07/2021

اسم طالب التسجيل:

ريد بول جي ام بي اتش
النمسا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

برون  2662 ,222فوشكل ام سي ,النمسا
الفكرية ص.ب- 910580

بيانات للملكية
11191بناية رقم  ،0حي الصالحين ،
شارع محمد هليل عمان
178509

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

القهوة؛ الشاي .الكاكاو وبدائلها؛ القهوة االصطناعية؛ األرز؛
التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة من
الحبوب؛ الخبز؛ الفطائر؛ المنتجات المخبوزة .الحلويات.
ت صالحة لألكل؛ السكرء محليات
الشوكوالته والحلوى؛ مثلجا ٍ
طبيعية؛ طبقات زينة خارجية وحشوات من الحلوى .منتجات
عسل النحل؛ العسل؛ العسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛
ملح للطعام؛ بهارات؛ توابل؛ نكهات للطعام؛ الخردل؛ الخل؛
الصلصات؛ البهارات؛ الثلج؛ البيتزا؛ الفطائر المحالة؛ البوشار؛
شطائر؛ الباستا؛ كريمات مثلجة؛ شراب؛ حبوب معالجة؛ :نشاء
ومنتجات مصنوعة منهاء مستحضرات الخبيز والخميرة؛
مشروبات أساسها الشوكوالتة؛ مشروبات أساسها القهوة؛
مشروبات أساسها الشاي؛ شاي مثلج؛ برالين؛ علكة مضغ؛
أطعمة خفيفة أساسها الحبوب؛ سكاكر ,

18/07/2021

Date of

RED BULL GMBH
: Austria
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

BRUNN 115, 5330 FUSCHL
AM SEE, AUSTRIA
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178509
30
30

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Coffee, teas and cocoa and substitutes therefor
;artificial coffee; rice; tapioca; sago: flour
;preparations made from cereals; bread; pastries
baked goods, confectionery, chocolate and
desserts: edible ices: sugars, natural sweeteners,
;sweet coatings and fillings, bee products; honey
treacle: yeast; baking-powder: edible salt:
;seasonings: condiments: food flavourings
mustard: vinegar; sauces: spices; ice: pizza; pies:
;popcorn; sandwiches; pasta; ice creams; sorbets
processed gran. starches, and goods made thereof,
baking preparations and yeasts; chocolate based
drinks; coffee based drinks; tea-based beverages:
iced tea; pralines,; chewing gums; . ee cereal based
snack foods; candies ,
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

23/08/2021

اسم طالب التسجيل:

لوتوس بيكريز إنترناشونال أند شويز أيه
جي
سويسرا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

نورد شتراسه  2622 6زوغ ,سويسرا
الفكرية ص.ب- 910580

بيانات للملكية
11191بناية رقم  ،0حي الصالحين ،
شارع محمد هليل عمان
178657

الصنف

23/08/2021

Date of

Lotus Bakeries International
und Schweiz AG
: Switzerland
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Nordstrasse 3 6300 Zug
Switzerland
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178657
30
30

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

KIDDYLICIOUS
من اجل البضائع/الخدمات التالية

القهوة؛ األرز ،التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات
المصنوعة من الحبوب؛ الخبز ،الفطائر والحلويات؛ مثلجات؛
اآليس كريم ،لبن زبادي (رائب) مجمد وغيرها من الشراب
المثلج؛ السكر ،عسل النحل والعسل األسود؛ الصلصات
(التوابل)؛ أطعمة ووجبات خفيفة فاتحة للشهية سريعة التحضير؛
فطائر وكيك وتورتات وبسكويت (كعك محلى)؛ ألواح حبوب؛
حبوب معالجة ،نشا ومنتجات مصنوعة منه؛ حبوب؛ باستا؛
حبوب اإلفطار ،عصيدة (حساء الشعير) والذرة المطحونة
(جريش البرغل)؛ عصيدة الشوفان؛ صلصات فاتحة للشهية،
صلصة شونتي وعجائن؛ هريس خضراوات [صلصات]؛
رقاقات صالحة لألكل؛ بسكويت هش؛ أطعمة خفيفة أساسها
الحب وب؛ أطعمة خفيفة مصنوعة من الذرة وعلى شكل فطائر
منتفخة؛ أطعمة خفيفة مصنوعة من الذرة وعلى شكل حلقات؛
ألواح شوكوالتة؛ منتجات أساسها الشوكوالتة؛ أطعمة خفيفة
سا من الحلويات والشوكوالتة؛ بسكوتي؛ ألواح
تتكون أسا ً
شوفان؛ بسكويت رقيق؛ فطائر ،وجميعها تحتوي على حشوات؛
فطائر محالة؛ أقراص أرز؛ أطعمة خفيفة أساسها األرز أو
الباستا أو الحبوب أو الغالل أو الغرانوال أو الدقيق؛ خبز
سا من األرز أو الباستا أو
زنجبيل؛ وجبات جاهزة تتكون أسا ً
سا من
النودلز؛ وجبات جاهزة للتقديم جافة وسائلة ،تتكون أسا ً
سا
األرز أو الباستا أو النودلز؛ وجبات جاهزة مجمدة تتكون أسا ً
من األرز أو الباستا أو النودلز ؛ ألواح وجبات خفيفة تحتوي
على خليط من الحبوب والمكسرات والفواكه المجففة [حلويات]؛
آيس كريم غير منتجات األلبان؛ بدائل السكر؛ سكر جوز الهند؛
الكينوا.

Goods/Services

Cocoa; rice, tapioca and sago; flour and
preparations made from cereals; bread, pastry and
confectionery; ices; ice creams, frozen yogurts and
sorbets; sugar, honey, treacle; sauces
(condiments); convenience food and savoury
;)snacks; pastries, cakes, tarts and biscuits (cookies
cereal bars; processed grains, starches and goods
made thereof; cereals; pasta; breakfast cereals,
porridge and grits; oat porridge; savoury sauces,
;]chutneys and pastes; vegetable purees [sauces
edible wafers; wafer biscuits; cereal-based snack
foods; snack foods made from corn and in the
form of puffs; snack foods made from corn and in
;the form of rings; chocolates; chocolate bars
chocolate based products; snack foods consisting
;primarily of confectionery and chocolate; biscotti
;oat bars; crackers; pastries, all containing fillings
pies; rice cakes; snack foods based on rice, pasta,
;cereals, grains, granola or flour; gingerbread
prepared meals consisting primarily of rice, pasta
or noodles; dry and liquid ready-to-serve meals,
;consisting primarily of rice, pasta or noodles
frozen prepared meals consisting primarily of rice,
pasta or noodles; snack bars containing a mixture
of grains, nuts and dried fruit [confectionery]; non;dairy ice cream; sugar substitutes; coconut sugar
quinoa.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

20/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة زمزم اخوان للتجارة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
توصية
عمان ،ماركا الشمالية ،ش جعفر بن ابي
طالب االردن
المحامي محمد
11118عمان  /جبل الحسين  /بناية الوليد
178634

من اجل البضائع/الخدمات التالية

البن والشاي والكاكاو السكر والقهوة االصطناعية؛ األرز؛
التابيوكا والساغوة الدقيق والمستحضرات المصنوعة من
الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات  .المثلجة؛ عسل
النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛
الخردل؛ الخل والصلصات (التوابل)؛ البهارات؛ الثلج

Zamzam Borithers Company
for Trading
: Jordan
Limited Partnership Company

eaaN tpac lppA:

Amman, Maraka Jordan

الباشا ص.ب- 182385

الصنف

20/09/2021

Date of

P.O.Box182385- 11118 amman /

jabal al husain / al waleed buil
30

30

Class

178634

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

offee, tea, cocoa,sugar 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

207

: تاريخ ايداع الطلب

Siniora Food Industries PLC
: Jordan
Public Shareholding Company

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

:اسم طالب التسجيل

King Abdullah II Bin Al-Hussien,
Industrial Estate, Sahab Jordan

مدينة الملك عبد هللا الثاني بن الحسين
 سحاب االردن،الصناعية

23/09/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

23/09/2021

Date of

TRI MARK CONSULTING
P.O.Box7780- 11118 Amman,
Jordan
Class
178499
30

شركة العالمة الثالثية لالستشارات ( تراي
، عمان11118 -7780ب.مارك) ص
االردن
الصنف
30
178499

Goods/Services

Aniseed , Artificial coffee , Beverages (Chocolatebased) , Beverages (Cocoa-based) , Beverages
(Coffee-based) , Beverages (Tea-based) , Biscuits ,
Bread , Buns , Cake paste , Cake powder , Cakes ,
Candy , Caramels (candy) , Cereal preparations ,
Cheeseburgers (sandwiches) , Chewing gum ,
Chips (cereal products) , Chocolate , Chocolate
beverages with milk , Cinnamon (spice) , Cocoa ,
Coffee , Condiments , Confectionery , Cookies ,
Cooking salt , Corn flakes , Corn flour , Corn
(pop) , Corn, roasted , Couscous (semolina) ,
Crackers , Cream (Ice) , Dressings for salad , Flour
, Golden syrup , Gravies (Meat) , Halvah , Ice
cream , Macaroni , Macaroons (pastry) ,
Mayonnaise , Meat pies , Noodles , Pancakes ,
Pasta , Pasties , Pastries , Pastry , Pate (pastries) ,
Pies , Pies (Meat) , Pizzas , Popcorn , Rice , Rusks
, Sauce (Tomato) , Sauces (condiments) ,
Seasonings , Semolina , Snack food (Cereal-based)
, Soya flour , Soya sauce , Spaghetti , Spices ,
Starch for food , Sugar , Sugar confectionery ,
Tacos , Tapioca , Tea , Tea-based beverages ,
Tomato sauce , Tortillas , Vanilla
(flavoring)(flavouring) , Vermicelli (noodles) ,
Vermicelli (Ribbon) , Vinegar , Wheat flour ,
Yeast

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

،  مشروبات أساسها الشوكوالته،  قهوة اصطناعية، يانسون
،  مشروبات أساسها القهوة، مشروبات أساسها الكاكاو
 عجينة كيك،  كعك،  خبز،  بسكويت، مشروبات أساسها الشاي
، ) كراميل (حلوى،  حلوى،  كيك،  مسحوق كيك،
،  علكة، ) برغر جبنة (ساندويشات، مستحضرات الحبوب
 مشروبات شوكوالتة مع،  شوكوالتة، )رقائق (منتجات حبوب
 كعك،  حلويات،  توابل،  قهوة،  كاكاو، ) قرفة (بهار، حليب
، ) بوشار (حب الذرة،  دقيق ذرة،  رقائق ذرة،  ملح، محلى
، ) بوظة (آيسكريم،  بسكويت، ) كسكس (سميد، ذرة محمصة
 حالوة،  صلصات مرق اللحم،  دبس سكر،  دقيق، توابل سلطة
، ) معكرون (معجنات،  معكرونة، ) بوظة (آيسكريم، طحينية
 فطائر محالة، ) نودلز (معكرونة رقيقة،  فطائر لحم، مايونيز
 معجنات،  فطائر،  فطائر،  فطائر باللحم،  معكرونة، )(بانكيك
 صلصة،  قرشلة،  أرز،  بوشار،  بيتزا،  فطائر لحم،  فطائر،
 وجبات خفيفة،  سميد،  توابل، ) صلصات (توابل، بندورة
 سباغيتي،  صلصة صويا،  دقيق صويا، أساسها الحبوب
 حلويات،  سكر،  نشا للطعام،  بهارات، )(معكرونة رفيعة
 مشروبات،  شاي،  تابيوكا، ) تاكو (تورتيلال ذرة مقلية، السكر
 فانيال، ) كعكة ذرة (التورتيلال،  صلصة بندورة، أساسها الشاي
 طحين القمح،  خل،  شعيرية رقيقة، ) شعيرية (نودلز، )(منكهة
 خميرة،
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

28/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة االبجدية لصناعة المواد الغذائية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

28/09/2021

Date of

Al -Abjadiyah for food
Industry Company
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

سحاب  ،مدينة الملك عبد هللا الثاني
الصناعية

sahab , king abdullah
IIindustrial city

 11511 -186سحاب  ،مدينة الملك عبد
هللا الثاني الصناعية
178604

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الشوكوال والبسكويت والسكاكر

الصنف

186- 11511 sahab , king
abdullah IIindustrial city
30

30

Class

178604

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

chocolate ,biscuits , candies
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

14/10/2021

اسم طالب التسجيل:

يونيليفر أي بي هولدينغز بي في
هولندا
شركة اجنبية

Unilever IP Holdings B.V.
: Netherlands
Foreign Company

وينا  6226 ,122ايه ال روتردام,
النذرالندز

Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, The Netherlands

مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية
 11181 -3308عمان

PHILADELPHIA
INDUSTRIAL PROPERTY
OFFICE
3308- 11181
Class
178459
30

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

178459

الصنف

30

14/10/2021

Date of
eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

EKATERRA
من اجل البضائع/الخدمات التالية

القهوة؛ القهوة االصطناعية؛ الشاي؛ منتجات الشاي وتحديدا
شاي الفواكه ،شاي التخسيس وشاي االعشاب؛ مستخلصات
الشاي ألغراض الطهي؛ الشاي المثلج؛ الشاي المثلج الغازي
والغير الغازي؛ مساحيق مزيج الشاي المثلج؛ الشاي العشبي
والمنقوعات غير الطبية؛ الكاكاو؛ الدقيق والمستحضرات
المصنوعة من الحبوب وتحديدا حبوب االفطار ،الحبوب
المجهزة ،حبوب جاهزة لألكل ،الواح الحبوب و كوكيز
الحبوب؛ المعجنات؛ الحلويات وتحديدا الحلويات المصنوعة من
السكر و اللوز واللبن؛ الشوكوال؛ الحلويات وتحديدا الموس
والسوفليه والبودينغ؛ البسكويت؛ البوظة؛ الماء المثلج؛ الحلويات
المجمدة؛ االعشاب المحفوظة وتحديدا التوابل و أعشاب الحدائق
المحفوظة.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء 2112226 :
تاريخ االدعاء 22-21-0202 :

Goods/Services

Coffee; artificial coffee; tea; tea products namely,
fruit teas, slimming tea, herbal teas; tea extracts
for culinary purposes; iced tea; carbonated and
;non-carbonated iced tea; iced tea mix powders
;non medicinal herbal tea and infusions; cocoa
flour and preparations made from cereals namely,
breakfast cereals, processed cereals, ready-to-eat
;cereals, cereal bars, cereal cookies; pastries
confectionery namely confectionery made of
sugar, almond and yoghurt; chocolate; desserts
;namely, mousses, souffles and puddings; biscuits
;ice cream; water ices; frozen confectionery
preserved herbs namely, seasoning sand preserved
garden herbs
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 1440653
Claim Date : 2021-04-15
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

31/10/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة االثر الذهبي لالستيراد والتصدير

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م
 11941 -2973عمان  ،ماركا

178535

من اجل البضائع/الخدمات التالية

القهوة ,الشاي ,الكاكاو ,السكر ,االرز ,الحلويات ,السكاكر,
العسل ,الدبس ,مسحوق الخبيز ,الملح ,الخل ,التوابل ,البهارات
البسكويت شيبس الذره سميد حالوة طحينية فانيال خميرة
شوكرالته البوظه المعجنات مستحضرات الحبوب والكعك
والشوفان

golden mark import & export
co
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

2973- 11941 amman , marka

 11941 -2973عمان  ،ماركا
الصنف

31/10/2021

Date of

2973- 11941 amman , marka
30

30

Class

178535

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

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

Date of

28/11/2021

eaaN tpac lppA:

Adnan Bakkar for Trading
and Marketing
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

king abdullah the second str
prince talal building
P.O.Box921412- 11192 amman -

abdallah ghosheh str 178645

Class

30

Goods/Services

Coffee, Condiments, Cooking salt, Sugar
confectionery, Groats for human food ,
Halvah,Ketchup [sauce],Noodles, Ribbon
vermicelli

________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give owners the right to use (A/B/AL.BAKKAR)if
used separately from the mark

28/11/2021

: تاريخ ايداع الطلب

مؤسسة عدنان بكار للتجارة والتسويق

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
 اسكان االمير طالل ش الملك عبد- الزرقاء
هللا الثاني
المحامي عبد الملك المدادحة
ش عبد هللا-  عمان11192 -921412ب.ص
مجمع زهرة المدائن- غوشه
الصنف
30
178645

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 حلويات السكر برغل للطعام البشري حالوه, ملح. توابل.قهوة
 معكرونه رقيقه شعيرية رقيقه, كتشاب.طحينيه

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
) بمعزل عن العالمهA/B/ باستعمال (البكار
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

12/12/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة بروج لالستثمارات الزراعية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م
الرابية  -عمان
المحامي خلف عبد الكريم السكارنه
 020 11814 -142025شارع الملك
عبدهللا الثاني عمان-االردن
الصنف
178447

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اعشاب بحرية [توابل]؛ باستا؛ عجينة لوز؛ يانسون؛ يانسون نجمي؛ حلويات لتزيين اشجار عيد
الميالد؛ منقوعات غير طبية؛ منكهات للقهوة؛ مستحضرات منكهة للطعام؛ توابل بودرة؛ خبز
بدون خميرة؛ ملح لحفظ المواد الغذائية؛ قرشلة [بقسماط]؛ بسكويت؛ بسكويتات؛ بسكويت من
الشعير المنبت [الملت]؛ حلويات بالنعناع؛ حلويات سكرية؛ كعك الوفل؛ خبز بان؟ كاكاو؛ قهوة؛
بن غير محمص؛ مستحضرات نباتية تستخدم كبدائل للقهوة؛ كعك؛ قرفة [تابل]؛ براعم نبات
الكبر المخللة؛ كارميل [سكاكر]؛ كري [بهار]؛ مستحضرات الحبوب؛ علكة ليست لغايات طبية؛
هندباء برية [بدائل للقهوة]؛ شاي؛ شوكوالته؛ مرزبانية؛ كبش قرنفل [تابل]؛ توابل؛ حلويات؛
حلويات السكر؛ رقائق ذرة؛ رقائق (ذرة )-؛ فشار [حب الذرة]؛ مستحضرات لتكثيف الكريمة
المخف وقة؛ بوظة؛ بوظة [ايسكريم]؛ فطائر محالة [بانكيك]؛ خالصات للمواد الغذائية عد
الخالصات االثيرية والزيوت العطرية؛ خالصات للمواد الغذائية [عدا الخالصات االثيرية
والزيوت العطرية]؛ ملح؛ عوامل تغليظ لطهي المواد الغذائية؛ كركم*؛ محليات طبيعية؛
بهارات؛ خبز زنجبيل؛ ف لفل حلو؛ دقيق للطعام؛ دقيق؛ دقيق البقول؛ دقيق ذرة؛ دقيق الخردل؛
دقيق الشعير؛ دقيق صويا؛ طحين قمح؛ نشا للطعام؛ خمائر للعجين؛ اقراص سكرية [حلويات]؛
بتي فور [كعك]؛ سكر؛ منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية؛ منكهات للكيك بخالف الزيوت
العطرية؛ مسحوق كعك؛ مسحوق كيك ؛ عجينة كعك؛ زنجبيل [تابل]؛ عوامل تماسك المثلجات
الصالحة لألكل؛ ثلج طبيعي او صناعي؛ ثلج للمركبات المنعشة؛ جلوكوز ألغراض الطهي؛
دابوق [غلوتين] معد للصناعات الغذائية؛ برغل للطعام البشري؛ خل؛ كتشاب [صلصة]؛
مشروبات كاكاو بالحليب؛ مشروبات قهوة بالحليب؛ مشروبات شوكوالته بالحليب؛ مواد تخمير؛
خميرة؛ مواد تماسك السجق؛ معكرون [معجنات]؛ معكرونة؛ ذرة مطحونة؛ ذرة محمصة؛ خبز؛
مالتوز [سكر الملت]؛ دبس للطعام؛ قطر السكر؛ نعناع للحلويات؛ عسل نحل؛ شعير مقشر؛
خردل؛ جوز الطيب؛ نودلز [معكرونة رقيقة]؛ شعيرية رقيقة؛ فطائر؛ شعير مطحون؛
سندويشات؛ قطع حلوى [حلويات]؛ اقراص محالة [حلويات]؛ معجنات؛ بسكويت بالزبدة؛ خبز
افرجي؛ خبز افرنجي؛ فلفل [توابل]؟ بيتزا؛ فلفل؛ دقيق بطاطا*؛ مهلبية؛ برالين [حلوى اللوز او
الجوز]؛ رافيولي؛ سوس [حلويات]؛ ارز؛ زعفران [توابل]؛ ساغو؛ صلصات [إتوابل]؛ نكهة
الكر فس؛ سميد؛ شربات [مثلجات]؛ سباغيتي [معكرونة رفيعة]؛ تابيوكا؛ دقيق التابيوكا*؛
تورتات [كيك بالفواكه]؛ منكهات الفانيال لغايات مطبخية؟؛ فانيلين [بديل للفانيلة]؛ شعيرية
[نودلز]؛ فطائر لحم؛ معجنات مقطعة؛ مطريات لحوم للغايات المنزلية؛ مثلجات صالحة لالكل؛
مساحيق ل صنع المثلجات؛ حلوى لوز؛ حلويات فول سوداني؛ منكهات بخالف الزيوت العطرية؛
منكهات للمشروبات بخالف الزيوت العطرية؛ شوفان مطحون؛ شوفان مقشر؛ طعام اساسه
شوفان؛ رقائق شوفان؛ دقيق شوفان؛ اصابع سوس [حلويات]؛ خل البيرة؛ مشروبات اساسها
القهوة؛ مشروبات اساسها الكاكاو؛ مشروبات اساسها الشوكوالته؛ بن اصطناعي؛ سكاكر لالكل؛
رقائق [منتجات حبوب]؛ التشاوتشاو [توابل]؛ كسكس [سميد]؛ خالصة الشعير المنبت [الملت]
للطعام؛ شعير منبت [ملت] لالستهالك البشري؛ شمع نحل لالستهالك البشري؛ شمع النحل
لالستهالك البشري؛ توابل مصنعة من الفواكه أو الخضار [بهار]؛ هالم ملكي لالستهالك
البشري بخالف المستخدم لغايات طبية؛ ماء بحر للطبخ؛ ماء البحر للطهي؛ سوشي؛ صلصات
طماطم؛ صلصة طماطم؛ مايونيز؛ بسكويت رقيق هش؛ كسترد؛ هالميات [جلي] فواكه
[حلويات]؛ موسلي [حلوى مصنوعة من الحبوب المسحوقة والفواكه المجففة]؛ اقر اص ارز؛
كعك باالرز؛ صلصة صويا؛ لبن مجمد [حلويات مثلجة]؛ مقبالت هندية [توابل]؛ فطائر صينية؛
تاكو؛ كعك ذرة؛ شاي مثلج؛ مشروبات اساسها الشاي؛ توابل سلطة؛ لب خبز؛ تبولة؛ حالوة
طحينية؛ تورتات محشوة بالمربى او الفاكهة او المقبلالت؛ صلصة مرق اللحم؛ معجون حب
الصويا [توبل]؛ ميزو [توبل]؛ اطعمة خفيفة قائمة على الحبوب؛ اطعمة خفيفة مؤسسة على
االرز؛ اطعمة خفيفة قائمة على االرز؛ لب الذرة؛ دقيق لب الذرة؛ مسحوق خبازة؛ صودا خبازة؛
بيكربونات الصودا لغايات الطهي [صود الطهي]؛ اعشاب محفوظة؛ الوجبات الجاهزة القائمة
على المعكرونة؛ كيك مغطى بالسكر [مجمد]؛ موس [شوكوالته ]-؛ الموس (حلوى )--

12/12/2021

Date of

Burouj Agricultural
Investments Company
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

Rabieh , amman , jordan
142025- 11814 258king
abdallah ii street amman-jordan
30

30

Class

178447

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services
;Class 30: seaweed [condiment]; pasta; almond paste; aniseed; star aniseed
;confectionery for decorating Christmas trees; infusions, not medicinal
;coffee flavorings; coffee flavourings; aromatic preparations for food
;seasonings; unleavened bread; salt for preserving foodstuffs; rusks; cookies
;biscuits; malt biscuits; peppermint sweets; sweetmeats [candy]; waffles
buns; cocoa; coffee; unroasted coffee; vegetal preparations for use as coffee
substitutes; cakes; cinnamon [spice]; Capers; caramels [candy]; curry
;[spice]; cereal preparations; chewing gum; chicory [coffee substitute]; tea
chocolate; marzipan; cloves [spice]; condiments; confectionery; sugar
confectionery; corn flakes; maize flakes; popcorn; preparations for
stiffening whipped cream; ice cream; pancakes; essences for foodstuffs,
except etheric essences and essential oils; cooking salt; thickening agents for
;cooking foodstuffs; turmeric; natural sweeteners; spices; gingerbread
allspice; flour; meal; bean meal; corn flour; corn meal: maize flour; maize
;meal; mustard meal; barley meal; soya flour; wheat flour; starch for food
;ferments for pastes; fondants [confectionery]; petits fours [cakes]; sugar
flavorings, other than essential oils, for cakes; flavourings, other than
essential oils, for cakes; cake powder; cake dough; cake batter; ginger
[spice]; binding agents for ice cream; ice, natural or artificial; ice for
;refreshment; glucose for culinary purposes; gluten prepared as foodstuff
groats for human food; vinegar; ketchup [sauce]; cocoa beverages with
;milk; coffee beverages with milk; chocolate beverages with milk; leaven
yeast; sausage binding materials; macaroons [pastry]; macaroni; corn,
;milled; maize, milled; corn, roasted; maize, roasted; bread; maltose
molasses for food; golden syrup; mint for confectionery; honey; husked
;barley; mustard; nutmegs; noodles: ribbon vermicelli; pies; crushed barley
;sandwiches; pastilles [confectionery]; lozenges [confectionery]; pastries
;petit-beurre biscuits; bread rolls; peppers [seasonings]; pizzas; pepper
;potato flour; puddings; pralines; ravioli; liquorice [confectionery]; rice
;saffron [seasoning]; sago; sauces [condiments]; celery salt; semolina
sherbets [ices]; sorbets lices]; spaghetti; tapioca; tapioca flour; tarts; vanilla
;flavorings for culinary purposes; vanilla flavourings for culinary purposes
;vanillin [vanilla substitute]; vermicelli [noodles]; meat pies; patés en crodte
meat tenderizers for household purposes; edible ices; powders for making
ice cream; almond confectionery; peanut confectionery; food flavorings,
;other than essential oils; food flavourings, other than essential oils
flavorings, other than essential oils, for beverages; flavourings, other than
essential oils, for beverages; crushed oats; husked oats; oat-based food; oat
flakes; oatmeal; stick liquorice [confectionery]; beer vinegar; coffee-based
beverages; cocoa-based beverages; chocolate-based beverages; artificial
coffee; candy; chips [cereal products]; chow-chow [condiment]; couscous
;[semolina]; malt extract for food; malt for human consumption; propolis
;bee glue; relish [condiment]; royal jelly; sea water for cooking; sushi
;]tomato Sauce; mayonnaise; crackers; custard; fruit jellies [confectionery
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muesli; rice cakes; soya sauce; frozen yogurt [confectionery ices]; frozen
yoghurt [confectionery ices]; chutneys [condiments]; spring rolls; tacos;
tortillas; iced tea; tea-based beverages; dressings for salad; breadcrumbs;
tabbouleh; halvah; quiches; meat gravies; soya bean paste [condiment];
miso [condiment]; cereal-based snack food; rice-based snack food: hominy;
hominy grits; baking powder; baking soda [bicarbonate of soda for cooking
purposes]; bicarbonate of. soda for cooking purposes [baking soda]; garden
herbs, preserved [seasonings]; noodle-based prepared meals; cake frosting
[icing]; chocolate mousses; dessert mousses [confectionery]; fruit coulis
[sauces]; marinades; cheeseburgers [sandwiches]; pesto [sauce]; ham glaze;
linseed for culinary purposes [seasoning]; flaxseed for culinary purposes
[seasoning]; wheat germ for human consumption; high-protein cereal bars;
cream of tartar for culinary purposes; gluten additives for culinary purposes;
pasta sauce; cereal bars; palm sugar; dough; flowers or leaves for use as tea
substitutes; pastry dough; vareniki [stuffed dumplings]; pelmeni [dumplings
stuffed with meat]; chocolate decorations for cakes; candy decorations for
cakes; chocolate-coated nuts; rice pudding; nut flours; minced garlic
[condiment]; baozi [stuffed buns]; rice pulp for culinary purposes; jiaozi
[stuffed dumplings]; ramen [Japanese noodle-based dish]; okonomiyaki
[Japanese savory pancakes]; okonomiyaki [Japanese savoury pancakes];
batter mixes for okonomiyaki [Japanese savory pancakes]; batter mixes for
okonomiyaki [Japanese savoury pancakes]; burritos; gimbap [Korean rice
dish]; edible paper; edible rice paper; chocolate-based spreads; chocolate
spreads containing nuts; flour-based dumplings; agave syrup [natural
sweetener]; mirror icing [mirror glaze]; freeze-dried dishes with main
ingredient being rice; lyophilized dishes with main ingredient being rice;
lyophilised dishes with main ingredient being rice; freeze-dried dishes with
main ingredient being pasta; lyophilized dishes with main ingredient being
pasta; lyophilised dishes with main ingredient being pasta; chamomilebased beverages; dulce de leche; bibimbap [rice mixed with vegetables and
beef]; onigiri [rice balls]; instant rice; hot dog sandwiches; ice cubes;
processed seeds for use as a seasoning; sesame seeds [seasonings]; piccalilli.

) [صلصات]؛ مرق تخليل يوضع فيه اللحم أو السمك؛ بالجبن-- [سكريات]؛ كوليس (فواكه
[السندويشات]؛ بيستو [تصوص]؛ لحم الخنزير الصقيل؛ بذر الكتان لالستعمال المطبخي
[توابل]؛ بذور القمح ألغراض اإلستهالك البشري ؛ قضبان الحبوب الغنية بالبروتين؛ قشدة
التارتار ألغراض الطهي؛ إضافات الغلوتين ألغراض الطهي؛ صلصلة المعكرونة؛ لوح من
الحبوب؛ سكر نخيلي؛ عجين؛ ورد أو ورق لالستخدام كبدائل شاي؛ فارينيكي [عجائن محشية]؛
بيلميني [عجائن محشية باللحم]؛ حلي بالشوكوالتة لتزيين الكعك؛ حلي بالحلويات لتزيين الكعك؛
جوز مطلي بالشوكوالتة؛ أرز باللبن؛ طحائن جوز؛ ثوم مفروم [بهار]؛ باوزي [كعكات
محشية]؛ عجينة أرز لغايات مطبخية؛ جياوزي [فطائر محشية]؛ رامن [طبق ياباني من
المعكرونة]؛ أوكونومياكي [فطائر يابانية مالحة]؛ أخالط لألوكونومياكي [فطائر يابانية مالحة]؛
بوريتوس؛ جيمباب [طبق كوري من األرز]؛ ورق صالح لألكل؛ ورق أرز صالح لآلكل؛
معجون أساسه الشوكوالته؛ معجون شوكوالته يحتوي على مكسرات؛ فطائر أساسها دقيق؛
شراب األغاف [محليات طبيعية]؛ تزيين الطعام بطبقة براقة؛ أطباق مجفدة مكونها األساسي
األرز؛ أطبا ق مجفدة مكونها األساسي المعكرونة؛ مشروبات أساسها البابونج؛ مربى الحليب؛
بيبيمباب [أرز مخلوط بالخضروات ولحم البقر]؛ أونيجيري [كرات أرز]؛ أرز سريع التحضير؛
سندويشات الهوت دوغ؛ مكعبات ثلج؛ بذور معالجة تستخدم كتوابل؛ بذور السمسم [توابل]؛
.مخلالت مصنعة من الخضار المقطعة والبهارات
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تاريخ ايداع الطلب :

21/04/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة فرسان لألغذية والمنتجات
االستهالكية المحدودة
سعودية
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ص  .ب 0226 :الرياض  22100المملكة
العربية السعودية

21/04/2021

Date of

Forsan Foods & Consumer
Products Co. Ltd
: Saudi Arabia
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

P.O. Box: 8103, Riyadh 11482,
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  ،221شارع مكة ،ص .ب 002222
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  22200االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178489
31
31
178489

من اجل البضائع/الخدمات التالية

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

الفول الطازج و بذور حبوب غير معالجة و حمضيات و حبوب
كاكاو خام و زهور مجففة للتزيين و فواكة طازجة و أعشاب
طازجة و الشوفان و بذور النباتات و السمسم و الغالل و
المنتجات الزراعية و منتجات البساتين و الغابات غير الواردة
في فئات أخرى ،الحيوانات الحية ،الفواكة و الخضروات
الطازجة ،النباتات و الزهور الطبيعية ،المواد الغذائية الخاصة
بالحيوانات ،الشعير المنبت (الملت).

Beans (fresh), Cereal seeds, unprocessed, Citrus
fruit, Cocoa beans, raw, Flowers, dried, for
decoration, Fruit, fresh, Garden herbs, fresh, Oats,
Seeds (Plant), Sesame, Grains and agricultural,
horticultural and forestry products not included in
other classes; live animals; fresh fruits and
vegetables; natural plants and flowers; foodstuffs
for animals; malt.

_______________________________________ا
شتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان الخمري والذهبي.

________________________________________
Special condition : Claiming burgundy and gold
colors.
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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  1222الشارقة ,االمارات العربية
المتحدة

20/06/2021

Date of

International Foodsstuffs Co.
LLC
: United Arab Emirates
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

P.O.Box 4115 Sharjah , UAE
Amman

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  ،221شارع مكة ،ص .ب 002222
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  22200االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178506
31
31
178506

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

UNIMIXX
يونيمكس
من اجل البضائع/الخدمات التالية

أغذية (أعالف) الحيوانات وأغذية (أعالف) الحيوانات األليفة
والمواد الغذائية للحيوانات والشعير والمنتجات الزراعية
والبستنة والحراجة والحبوب والحيوانات الحية والفواكه
والخضروات الطازجة والنباتات الطبيعية والزهور.

Goods/Services

Animal feeds and pet foods, foodstuff for animals,
malt, agricultural, horticultural and forestry
products and grains, live animals, fresh fruits and
vegetables, natural plants and flowers.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

20/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة زمزم اخوان للتجارة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
تضامن
عمان ،ماركا الشمالية ،ش جعفر بن ابي
طالب االردن
المحامي محمد
11118عمان  /جبل الحسين  /بناية الوليد
178635

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الغالل و المنتجات الزراعيه ومنتجات البساتين والغابات
،الحيوانات الحية ,الفواكه والخضراوات الطازجه -البذور
والنباتات

Zamzam Brothers company
for Trading
: Jordan
General Partnership Company

eaaN tpac lppA:

Amman , Maraka Jordan

الباشا ص.ب- 182385

الصنف

20/09/2021

Date of

P.O.Box182385- 11118 amman /

jabal al husain / al waleed buil
31

31

Class

178635

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

grains and agricultural, horticultural and forestry
products live animals fresh fruits and vegetables
seeds,natural plants
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: تاريخ ايداع الطلب

Siniora Food Industries PLC
: Jordan
Public Shareholding Company

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

:اسم طالب التسجيل

King Abdullah II BinAl-Hussien,
Industrial Estate, Sahab Jordan

مدينة الملك عبد هللا الثاني بن الحسين
 سحاب االردن،الصناعية

23/09/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

23/09/2021

Date of

TRI MARK CONSULTING
)العالمة الثالثية لالستشارات (تراي مارك
P.O.Box7780- 11118 AMMAN,
 االردن، عمان11118 -7780ب.ص
JORDAN
Class
الصنف
178497
31
31
178497

Goods/Services

Almonds ( fruits ) , Beans, fresh , Beet , Berries,
fresh fruits , Bran , Cereal seeds, unprocessed ,
Chestnuts, fresh , Chicory ( salad ) , Citrus fruit ,
Coconuts , Cucumbers, fresh , Fruit, fresh , Grains
( cereals ) , Grains for animal consumption ,
Grains [seeds] , Grapes, fresh , Hazelnuts , Herbs,
fresh ( Garden ) , Lemons, fresh , Lentils, fresh ,
Maize , Mushrooms, fresh , Olives, fresh , Peanuts
fresh, Peas, fresh , Potatoes, fresh , Poultry, live ,
Rice, unprocessed , Sesame , Spinach, fresh ,
Vegetables, fresh , Wheat .

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

،  فواكة طازجة، توت،  شمندر،  بقول طازجة، ) لوز ( ثمر
(  هندبا برية،  كستنة طازجة،  بذور حبوب غير معالجة، نخالة
 فواكه،  خيار طازج،  جوز الهند،  حمضيات، ) للسلطة
 غِالل،  غِالل لإلستهالك الحيواني، )  غِالل ( حبوب، طازجة
،  ليمون،  أعشاب طازجة،  بُندق،  عنب طازج، ) ( بذور
 فول،  زيتون طازج،  فطر طازج،  ذرة صفراء، عدس طازج
 دواجن حية،  بطاطا طازجة،  بازالء طازجة، ) سوداني ( ثمر
،  خضروات طازجة،  سبانخ طازج،  سمسم،  ارز غير معالج،
. قمح
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

12/12/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة بروج لالستثمارات الزراعية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م
الرابية  -عمان
المحامي خلف عبد الكريم السكارنه
 020 11814 -142025شارع الملك
عبدهللا الثاني عمان-االردن
الصنف
178603

من اجل البضائع/الخدمات التالية

12/12/2021

Date of

Burouj Agricultural
Investments Company
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

Rabieh , amman , jordan
142025- 11814 258king
abdallah ii street amman-jordan
31

31

Class

178603

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

citrus fruit, fresh; algae, unprocessed, for human
حمضيات طازجة؛ طحالب غير معالجة لالستهالك البشري أو
or animal consumption; seaweed, unprocessed, for
الحيواني؛ نباتات مائية غير معالجة لالستهالك البشسري أو
;]human or animal consumption; nuts [fruits
الحيواني؛ ثمار الجوز [فواكه]؛ حيوانات تعرض في حدائق
menagerie animals; live animals; animal
الحيوان؛ حيوانات حية؛ مواد غذائية للحيوانات؛ اشجار؛ اشجار
مخصصة لعيد الميالد؛ جذوع اشجار؛ شجيرات؛ شوفان؛ توت -
;foodstuffs; trees; Christmas trees; trunks of trees
;shrubs; bushes; oats; berries, fresh; salt for cattle
فواكه طازجة؛ ملح للماشية؛ شمندر طازج؛ نخالة؛ خشب غير
منشور؛ رقائق خشبية لصنع لب الخشب؛ خشب غير مسوى؛
beet, fresh; bran; unsawn timber; wood chips for
;the manufacture of wood pulp; undressed timber
حبوب كاكاو خام؛ قصب سكر؛ ثمار الخرنوب؛ ثمار الخروب؛
بذور حبوب غير معالجة؛ فطر طازج؛ غزل فطري للتكائر؛
;cocoa beans, raw; sugarcane; locust beans, raw
;cereal seeds, unprocessed; mushrooms, fresh
ثفل للماشية؛ ثفل الزيت؛ كستنة طازجة؛ كلس لعلف الحيوانات؛
جذور الهندبا البرية؛ هندبا برية طازجة؛ طيور كالب؛ بسكويت
mushroom spawn for propagation; oil cake; cattle
;cake; chestnuts, fresh; lime for animal forage
للكالب؛ ليمون» طازج؛ قشور جوز الهند؛ جوز الهند؛ طعام
للطيور؛ ثفل اللفت للماشية؛ خيارء طازج؛ اكواز حشيشة
chicory roots; chicory, fresh; dog biscuits; lemons,
fresh; coconut shell; coconuts; bird food; rape cake
الدينار؛ء هريس [علف] لالستهالك الحيواني؛ لب النارجيل؛
اسماك قشرية حية؛ خضروات طازجة؛ كوسا طازجة؟؛ اكاليل
for cattle; cucumbers, fresh; hop cones; bran mash
من زهور طبيعية؛ بيض مخصب للتفقيس؛ اغطية من القش؛
;for animal consumption; copra; shellfish, live
فضلالت التقطير لالستهالك الحيواني؛ ثفل البيرة؛ ماشية؛
vegetables, fresh: squashes, fresh; wreaths of
مستحضرات لتسمين الماشية؛ مستحضرات لتسمين الحيوانات؛
natural flowers; eggs for hatching, fertilized; eggs
مسحوق ارز للعلف؛ بقول طازجة؛ زهور طبيعية؛ زهور مجففة
for hatching, fertilised; straw mulch; distillery
للتزيين؛ غبار الطلع [مادة خام]؛ تبن؛ علف لتقوية الحيوانات؛
;waste for animal consumption; draff; bred stock
طعام للماشية؛ علف؛ قمح؛ فواكه طازجة؛ مرج؛ طبقات عشبية
animal fattening preparations; livestock fattening
طبيعية؛ ثمار العرعر؛ جنين البدذرة لغايات نباتية؛ غالل
;preparations; rice meal for forage; beans, fresh
[حبوب]؛ غالل لالستهالك الحيواني؛ غالل [بذور]؛ بذور
;flowers, natural; flowers, dried, for decoration
نباتات؛ برغل للدواجن؛ اعشاب طازجة؛ نباتات؛ شتول؛ حشيشة
pollen [raw material]; hay; strengthening animal
الدينار؛ جوز الكوال؛ خسء طازج؛ عدس طازج؛ خميرة
forage; fodder; cattle food; forage; wheat; fruit,
للحيوانات؟ فلين خام؛ مسحوق الكتان [علف]؛ منتجات لفراش
fresh; turf, natural; sod; juniper berries; seed germ
الحيوانات؛ خحث لفراش الحيوانات؛ ذرة صفراء؛؟ ثفل الدرة
for botanical purposes; grains [cereals]; grains for
الصفراء للماشية؛ شعير منبت [ملت] للتخمير والتقطير؛ بقايا
animal consumption; seeds for planting; plant
إثفل] الفواكه المعصورة؛ ثفل الفواكه المعصورة؛ بندى؛ دقيق
;seeds; groats for poultry; garden herbs, fresh
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plants; seedlings; hops; kola nuts; cola nuts;
للحيوانات؛ بيض السمك؛ بيض دود القز؛ البصل؛ بصل
الزهور؛ بصل طازج؛ زيتون طازج؛ برتقال طازج؛ شعير؛
lettuce, fresh; lentils, fresh; yeast for animal
consumption; rough cork; flax meal [fodder]; litter قراص؛ عظم الحبار كطعام للطيور؛ فراش من القش للحيوانات؛
قش [علف]؛ نخيل [اوراق شجر النخيل]؛ اشجار نخيل؛ هريس
for animals; litter peat; maize; maize cake for
cattle; malt for brewing and distilling; fruit residue
لتسمين الماشية؛ اسماك حية؛ نباتات الكروم؛ اكواز صنوبر؛
 طازجة؛ بازالء.فلفل [نبات]؟ نباتات مجففة للتزيين؛ كراث
[marc]; marc; hazelnuts, fresh; meal for animals;
fish spawn; silkworm eggs; flower bulbs; bulbs;
طازجة؛ بطاطا طازجة؛ مستحضرات للدواجن التي تبيض؛
علف للحيوانات؛ جذور صالحة لالستهالك الحيواني؛ عنب
onions, fresh; olives, fresh; oranges, fresh; barley;
nettles; cuttle bone for birds; straw litter; straw
طازج؛ راوند طازج شجيرات ورد؛ الجاودار؛ دود القز؛ سمسم؛
[forage]; palms [leaves of the palm tree]; palm
كمأة طازجة؛ بقايا التقفطير؛ دواجن حية؛ خروب لالستهالك
trees; mash for fattening livestock; fish, live; vine
الحيواني؛ لوز [ثمر]؛ فول سوداني [ثمر]؛ مسحوق الفول
plants; pine cones; peppers [plants]; plants, dried,
السوداني للحيوانات؛ ثفل الفول السوداني للحيوانات؛ منتجات
ثانوية من معالجة الحبوب لالستهالك الحيواني؛ منتجات متبقية
for decoration; leeks, fresh; peas, fresh; potatoes,
fresh; preparations for egg laying poultry; stall
من الحبوب لالستهالك الحيواني؛ تفل قصب السكر [مادة خام]؛
طعم حي لصيد السمك؛ جراد البحر إحي]؛ قفشريات [حية]؛
food for animals; roots for animal consumption;
grapes, fresh; rhubarb, fresh; rose bushes; rye;
سرطان بحري [حي]؛ بلح البحر الحي محار حي؟ طعام
للحيوانات االليفة؛ لحاء خام؛ جراد للحيوانات األليفة؛ رمل
silkworms; edible sesame, unprocessed; truffles,
fresh; residue in a still after distillation; poultry,
معطر للحيوانات األليفة [فراش للحيوانات]؛ نباتات األلوفيرا؛
سبانخ الطازجة؛ بذر الكتان لإلستهالك الحيواني؛ بذر الكتان
live; algarovilla for animal consumption; almonds
[fruits]; peanuts, fresh; peanut meal for animals;
وجبة لإلستهالك الحيواني؛ بذور القمح لالستهالك الحيواني؛
خرشوف طازج؛ سمك رنكة حي؛ سمك سلمون حي؛ سردين
peanut cake for animals; by-products of the
حي؛ سمك تونا حي؛ ثوم طازج؛ بذور كتان غير معالجة؛
processing of cereals, for animal consumption;
تحضيرات من الفواكه الطازجة؛ سمك األنشوفة الحيحشرات
residual products of cereals for animal
حية صالحة لألكل؛ سنابل الدرة الحلوة غير المعالجة [المقشرة
consumption; bagasses of cane [raw material];
.]أو غير المقشرة
fishing bait, live; crayfish, live; crustaceans, live;
lobsters, live; mussels, live; oysters, live; pet food;
raw barks; spiny lobsters, live; edible chews for
animals; beverages for pets; fish meal for animal
consumption; rice, unprocessed; sea-cucumbers,
live; sanded paper [litter] for pets; aromatic sand
[litter] for pets; aloe vera plants; spinach, fresh;
linseed for animal consumption; flaxseed for
animal consumption; linseed meal for animal
consumption; flaxseed meal for animal
consumption; wheat germ for animal consumption;
artichokes, fresh; herrings, live; salmon, live;
sardines, live; tuna, live; garlic, fresh; vegetable
marrows, fresh; edible linseed, unprocessed; edible
flaxseed, unprocessed; arrangements of fresh fruit;
anchovy, live; edible insects, live: unprocessed
sweet corn ears [husked or unhusked].
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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

eaaN tpac lppA:

2900 West Alameda Avenue,
 0022ويست االميدا افينيو ،بربانك،
Burbank, California 91505,
كاليفورنيا  ،02222الواليات 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
178438
32
32
178438

من اجل البضائع/الخدمات التالية

عصير الخضراوات للمشروبات؛ المشروبات الحلوة المعدة مع
األرز والشعير ومسحوق الفواكه ومركزات الفاكهة ومركز
شراب الفواكه؛ الليموناضة ومركز الليموناضة؛ المشروبات
ال مركزة للمشروبات الغازية المحالة المنكهة ببذور الكوال؛
مساحيق للمشروبات الفوارة؛ أقراص محالة للمشروبات
الفوارة؛ المشروبات غير الكحولية ،تحديدا :المشروبات الغازية
ونكتار الفواكه؛ عصائر فواكه ومشروبات الفاكهة والمشروبات
بطعم الفاكهة ومشروب الفواكه والماء المعدني الفوار وماء
الصودا ومياه الشرب والمشروبات التي يتناولها الرياضيون؛
مستحضرات إعداد المياه الغازية والعصير؛ المياه المعدنية ومياه
الينابيع.

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Vegetable juice for beverages; sweet drinks
prepared with rice and malt, fruit powder, fruit
syrup, concentrated fruit juice; lemonades and
syrup for lemonade; syrups for sweet carbonated
drinks flavored with cola nuts; powders for
effervescing beverages; pastilles for effervescing
beverages; non-alcoholic beverages, namely, soft
drinks, fruit nectars; fruit juices, fruit drinks, fruit
flavored soft drinks, fruit punch, seltzer water,
;soda water, drinking water and sports drinks
;preparations for making aerated water and juice
mineral and spring water.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

24/06/2021

اسم طالب التسجيل:

مؤسسة أرغو فوود اند بيفريج جلوبال

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ليتشنستين
شركة اجنبية
 21الند ستراسيه 0102 ،بلزرس،
ليختنشتاين

24/06/2021

Date of

Argo Food & Beverage
Global Establishment
: Liechtenstein
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

14 Landstrasse, 9496 Balzers,
Liechtenstein

Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،221شارع مكة ،ص .ب 002222
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  22200االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178484
32
32
178484

من اجل البضائع/الخدمات التالية

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

المياه الغازية ،مشروبات (غير كحولية) ،عصائر الفاكهة،
شراب الفاكهة غير الكحولي ،مياه معدنية [مشروبات] ،مياه
المائدة ،مياه [مشروبات] ،بيرة الشعير (غير كحولية).

Aerated water; Beverages (Non alcoholic); Fruit
juices; Fruit nectars, non alcoholic; Mineral water
;][beverages]; Table waters; Waters [beverages
Malt beer (Non alcoholic).

_______________________________________ا
شتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االحمر واالصفر
واالبيض واالسود واالزرق.

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

تاريخ ايداع الطلب :

24/06/2021

اسم طالب التسجيل:

مؤسسة أرغو فوود اند بيفريج جلوبال

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ليتشنستين
شركة اجنبية
 21الند ستراسيه 0102 ،بلزرس،
ليختنشتاين

24/06/2021

Date of

Argo Food & Beverage
Global Establishment
: Liechtenstein
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

14 Landstrasse, 9496 Balzers,
Liechtenstein

Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية Property P.O.Box921100- 11192
TAG Org Building No. 104,
رقم  ،221شارع مكة ،ص .ب 002222
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  22200االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178483
32
32
178483

من اجل البضائع/الخدمات التالية

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

المياه الغازية ،مشروبات (غير كحولية) ،عصائر الفاكهة،
شراب الفاكهة غير الكحولي ،مياه معدنية [مشروبات] ،مياه
المائدة ،مياه [مشروبات] ،بيرة الشعير (غير كحولية).

Aerated water; Beverages (Non alcoholic); Fruit
juices; Fruit nectars, non alcoholic; Mineral water
;][beverages]; Table waters; Waters [beverages
Malt beer (Non alcoholic).

_______________________________________ا
شتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االزرق واالصفر
واالبيض واالسود.

________________________________________
Special condition : Claiming blue, yellow, white
and black colors.
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Date of

18/07/2021

eaaN tpac lppA:

Red Bull GmbH
: Austria
Foreign Company

oapN lpcty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Am Brunnen 1, 5330 Fuschl
am See, Austria
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178518
32
32
-

Goods/Services

Beers; mineral waters; aerated waters; nonalcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices;
syrups for making beverages; non-alcoholic
preparations for making beverages; energy drinks,

________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be limited in red colour
according to the print filed with the application

18/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

ريد بول جي ام بي اتش
النمسا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، فيوشل ايه ام سي،2 ايه ام برونن
النمسا2662
- 910580ب.الفكرية ص

بيانات للملكية
،  حي الصالحين،0 بناية رقم11191
شارع محمد هليل عمان
الصنف

178518

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

البيرة (شراب الشعير)؛ مياه معدنية؛ مياه غازية؛ مشروبات
غير كحولية؛ مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر
الفواكه؛ شراب لعمل المشروبات؛ مستحضرات غير كحولية
.لعمل المشروبات؛ مشروبات الطاقة

_______________________________________ا
العالمة محددة باللون االحمر ةذلك بموجب: شتراطات خاصة
النموذج المودع مع الطلب
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

18/07/2021

اسم طالب التسجيل:

ريد بول جي ام بي اتش
فرنسا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

برون  2662 ,222فوشكل ام سي ,النمسا
الفكرية ص.ب- 910580

بيانات للملكية
11191بناية رقم  ،0حي الصالحين ،
شارع محمد هليل عمان
178524

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

البيرة (شراب الشعير)؛ مياه معدنية؛ مياه غازية؛ مشروبات
غير كحولية؛ مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر
الفواكه؛ شراب لعمل المشروبات؛ مستحضرات غير كحولية
لعمل المشروبات؛ مشروبات الطاقة

18/07/2021

Date of

RED BULL GMBH
: France
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

BRUNN 115, 5330 FUSCHL
AM SEE, AUSTRIA
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178524
32
32

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Beers; mineral waters; aerated waters; nonalcoholic beverages; fruit beverages and fruit
juices; syrups for making beverages; non-alcoholic
preparations for making beverages; energy drinks,
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

27/07/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة ارض سومر للصناعات الغذائية
والمشروبات
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

المنطقة الحرة ،الزرقاء ,االردن
المحامية اسماء محمد
11194عمان
178531

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المياه المعدنية والغازية مشروبات عصير فواكهه غير كحولية
والعصائر المصنعة من الفواكة شراب الفواكة وغير ذلك من
المستحضرات المستعملة في صنع المشروبات والعصائر
خالصات فواكه غير كحولية مشروبات الطاقة

Ardh Somer For Food
Industries & Beverages CO
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

Free Zone, Zarqa, Jordan

الضامن - 940778

الصنف

27/07/2021

Date of

940778- 11194 Amman
32

32

Class

178531

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

mineral and aerated waters , beverages( non
alcoholic) cocktails , (non alcoholic) fruit juices
beverages (non alcoholic) fruit juices , nonalcoholic fruit extracts, non-alcoholic fruit juice
beverages , energy drinks
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

14/10/2021

اسم طالب التسجيل:

يونيليفر أي بي هولدينغز بي في
هولندا
شركة اجنبية

Unilever IP Holdings B.V.
: Netherlands
Foreign Company

وينا  6226 ,122ايه ال روتردام,
النذرالندز

Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, The Netherlands

مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية
ص.ب 11181 -3308عمان

PHILADELPHIA
INDUSTRIAL PROPERTY
OFFICE P.O.Box3308- 11181
Amman
Class
178458
32

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

178458

الصنف

32

14/10/2021

Date of
tpac lppAeaaN :
lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

EKATERRA
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المشروبات غير الكحولية وتحديدا مشروبات عصير الفاكهة
غير الكحولية ومشروبات عصير الفاكهة الفوارة غير الكحولية
والمشروبات غير الكحولية المنكهة بالشاي؛ المشروبات
الغازية؛ المشروبات الرياضية وتحديدا مشروبات الطاقة
والمشروبات الرياضية التي تحتوي على البروتين والمشروبات
الرياضية التي تحتوي على االلكتروليتات؛ مشروبات الطاقة؛
المياه المعدنية والغازية؛ المياه المنكهة؛ المشروبات الغازية
والغير الغازية وتحديدا والمشروبات الغازية المنكهة،
والمشروبات الغازية غير الكحولية و المشروبات الغازية غير
الغازية؛ مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه؛
عصير الخضراوات؛ المركزات والعصائر والمساحيق
المستخدمة في تحضير المشروبات الغازية والمشروبات
الرياضية ومشروبات الطاقة.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء 2112226 :
تاريخ االدعاء 22-21-0202 :

Goods/Services

Non-alcoholic beverages namely, non-alcoholic
fruit juice beverages, non-alcoholic sparkling fruit
juice beverages, non-alcoholic beverages flavored
with tea; soft drinks; sport drinks namely, energy
drinks, protein-enriched sports drinks, sports
;drinks containing electrolytes; energy drinks
;mineral and aerated waters; flavoured water
carbonated and non-carbonated beverages namely,
flavoured carbonated beverages, non- alcoholic
carbonated soft drinks and non-carbonated soft
drinks; fruit beverages and fruit juices; vegetable
juices; concentrates, syrups and powders used in
the preparation of soft drinks, sports drinks, and
energy drinks .
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 1440653
Claim Date : 2021-04-15
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

12/12/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة بروج لالستثمارات الزراعية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م
الرابية  -عمان
المحامي خلف عبدالكريم السكارنة
 020 11814 -142025شارع الملك
عبدالثاني عمان-االردن
الصنف
178449

من اجل البضائع/الخدمات التالية

حمضيات طازجة؛ طحالب غير معالجة لالستهالك البشري أو الحيواني؛
نباتات مائية غير معالجة لالستهالك البشري أو الحيواني؛ ثمار الجوز
[فواكه]؛ حيوانات تعرض في حدائق الحيوان؛ حيوانات حية؛ مواد غذائية
للحيوانات؛ اشجار؛ اشجار مخصصة لعيد الميالد؛ جذوع اشجار؛ شجيرات؛
شوفان؛ توت  -فواكه طازجة؛ ملح للماشية؛ شمندر طازج؛ نخالة؛ خشب
غير منشور؛ رقائق خشبية لصنع لب الخشب؛ خشب غير مسوى؛ حبوب
كاكاو خام؛ قصب سكر؛؟ ثمار الخرنوب؛ ثمار الخروب؛ بذور حبوب غير
معالجة؛ فطر طازج؛ غزل فطري للتكاثر؛ ثفل للماشية؛ ثفل الزيت؛ كستنة
طازجة؛ كلس لعلف الحيوانات؛ جذور الهندبا البرية؛ هندبا برية طازجة؛
طيور كالب؛ بسكويت للكالب؛ ليمون» طازج؛ قشور جوز الهند؛ جور
الهند؛ طعام للطيور؛ ثفل اللفت للماشية؛ خيار» طازج؛ اكواز حشيشة
الدينار؛ هريس [علف] لالستهالك الحيواني؛ لب النارجيل؛ اسماك قشرية
حية؛ خضروات طازجة؛ كوسا طازجة؛ اكاليل من زهور طبيعية؛ بيض
مخصب للتفقيس؛ اغطية من القش؛ فضالت التقطير لالستهالك الحيواني؛
ثفل البيرة؛ ماشية؛ مستحضرات لتسمين الماشية؛ مستحضرات لتسمين
الحيوانات؟ مسحوق ارز للعلف؟ بقول طازجة؛ زهور طبيعية؛ زهور مجففة
للتزيين؛ غبار الطلع [مادة خام]؛ تبن؛ علف لتقوية الحيوانات؛ طعام للماشية؛
علف؛ قمح؛ فواكه طازجة؛ مرج؛ طبقات عشبية طبيعية؛ ثمار العرعر؛
جنين البذرة لغايات نباتية؛ غالل [حبوب]؛ غالل لالستهالك الحيواني؛ غالل
[بذور]؛ بذور نباتات؛ برغل للدواجن؛ اعشاب طازجة؛ نباتات؛ شتول؛ -
حشيشة الدينار؛ جور الكوال؛ خس» طازج؛ عدس طازج؛ خميرة
للحيوانات؟؛ فلين خام؛ مسحوق الكتان [علف]؛ منتجات لفراش الحيوانات؛
خث لفراش الحيوانات؛ ذرة صفراء؛ ثفل الذرة الصفراء للماشية؛ شعير
منيبتكث [ملت] للتخمير والتقطير؛ بقايا [ثفل] الفواكه المعصورة؛ ثفل الفواكه
المعصورة؛ بندق؟ دقيق للحيوانات؛ بيض السمك؛ بيض دود القز؛ البصل؛
بصل الزهور؛ بصل طازج؛ زيتون طازج؛ برتقال طازج؛ شعير؛ قراص؛
عظم الحبار كطعام للطيور؛ فراش من القش للحيوانات؛ قش [علف]؛ نخيل
[اوراق شجر النخيل]؛ اشجار نخيل؛ هريس لتسمين الماشية؛ اسماك حية؛
نباتات الكروم؛ اكواز صنوبر؛ فلفل [نبات]؛ نباتات مجففة للتزيين؛ كراث؛»
طازجة؛ بازالء طازجة؛ بطاطا طازجة؛ مستحضرات للدواجن التي تبيض؛
علف للحيوانات؛ جذور صالحة لالستهالك الحيواني؛ عنب طازج؛ راوند
طازج؛ شجيرات ورد؛ الجاودار؛ دود القز؛ سمسم؛ كمأة طازجة؛ بقايا
التقطير؛ دواجن حية؛ خروب لالستهالك الحيواني؛ لوز [ثمر]؛ فول سوداني
[ثمر]؛ مسحوق الفول السوداني للحيوانات؛ ثفل الفول السوداني للحيوانات؛
منتجات ثانوية من معالجة الحبوب لالستهالك الحيواني؛ منتجات متبقية من

12/12/2021

Date of

Burouj Agricultural
Investments Company
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

Rabieh , amman , jordan

32

142025- 11814 258 KING
 abdallah ii street ammanjordan
Class
178449
32

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

citrus fruit, fresh; algae, unprocessed, for human or animal
consumption; seaweed, unprocessed, for human or animal
;consumption; nuts [fruits]; menagerie animals; live animals
;animal foodstuffs; trees; Christmas trees; trunks of trees
;shrubs; bushes; oats; berries, fresh; salt for cattle; beet, fresh
bran: unsawn timber; wood chips for the manufacture of
;wood pulp; undressed timber: cocoa beans, raw; sugarcane
locust beans, raw; cereal seeds, unprocessed; mushrooms,
fresh; mushroom spawn for propagation; oil cake; cattle
;cake; chestnuts, fresh; lime for animal forage; chicory roots
;chicory, fresh; dog biscuits; lemons, fresh; coconut shell
;coconuts; bird food; rape cake for cattle; cucumbers, fresh
;hop cones; bran mash for animal consumption; copra
shellfish, live; vegetables, fresh; squashes, fresh; wreaths of
natural flowers; eggs for hatching, fertilized; eggs for
hatching, fertilised; straw mulch; distillery waste for animal
consumption; draff; bred stock; animal fattening
preparations; livestock fattening preparations; rice meal for
forage; beans, fresh; flowers, natural; flowers, dried, for
decoration; pollen [raw material]; hay; strengthening animal
forage; fodder; cattle food; forage; wheat; fruit, fresh; turf,
natural; sod; juniper berries; seed germ for botanical
;purposes; grains [cereals]; grains for animal consumption
seeds for planting; plant seeds; groats for poultry; garden
;herbs, fresh; plants; seedlings; hops; kola nuts; cola nuts
;lettuce, fresh; lentils, fresh; yeast for animal consumption
;rough cork; flax meal [fodder]; litter for animals; litter peat
;maize: maize cake for cattle; malt for brewing and distilling
fruit residue [marc]; marc; hazelnuts, fresh; meal for
;animals; fish spawn; silkworm eggs; flower bulbs; bulbs
;onions, fresh; olives, fresh; oranges, fresh; barley; nettles
cuttle bone for birds; Straw litter; straw [forage]; palms
[leaves of the paim tree]; palm trees; mash for fattening
;]livestock; fish, live; vine plants; pine cones; peppers [plants
;plants, dried, for decoration; leeks, fresh; peas, fresh

228

potatoes, fresh; preparations for egg laying poultry; stall
food for animals; roots for animal consumption; grapes,
fresh; rhubarb, fresh; rose bushes; rye; silkworms; edible
sesame, unprocessed; truffles, fresh; residue in a still after
distillation; poultry, live; algarovilla for animal
consumption; almonds [fruits]; peanuts, fresh; peanut meal
for animals; peanut cake for animals; by-products of the
processing of cereals, for animal consumption; residual
products of cereals for animal consumption; bagasses of cane
[raw material]; fishing bait, live; crayfish, live; crustaceans,
live; lobsters, live; mussels, live; oysters, live; pet food; raw
barks; spiny lobsters, live; edible chews for animals;
beverages for pets; fish meal for animal consumption; rice,
unprocessed; sea-cucumbers, live; sanded paper [litter] for
pets; aromatic sand [litter] for pets; aloe vera plants; spinach,
fresh; linseed for animal consumption; flaxseed for animal
consumption; linseed meal for animal consumption; flaxseed
meal for animal consumption; wheat germ for animal
consumption; artichokes, fresh; herrings, live; salmon, live;
sardines, live; tuna, live; garlic, fresh; vegetable marrows,
fresh; edible linseed, unprocessed; edible flaxseed,
unprocessed; arrangements of fresh fruit; anchovy, live;
edible insects, live; unprocessed sweet corn ears [husked or
unhusked]; non-alcoholic fruit extracts; beer; ginger beer;
ginger ale; malt beer; beer wort; non-alcoholic fruit juice
beverages; whey beverages; preparations for making
beverages; essences for making beverages; fruit juices; fruit
juice; syrups for beverages; waters [beverages]; preparations
for making aerated water; lithia water; mineral water
[beverages]; preparations for making mineral water; seltzer
water; table waters; must; lemonades; extracts of hops for
making beer; vegetable juices [beverages]; syrups for
lemonade: preparations for making liqueurs; malt wort;
grape must, unfermented; orgeat; soda water; sherbets
[beverages]; sorbets [beverages]; tomato juice [beverage];
non-alcoholic beverages; pastilles for effervescing
beverages; powders for effervescing beverages; aerated
water; sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; aperitifs, nonalcoholic; cocktails, non-alcoholic; fruit nectars, nonalcoholic; isotonic beverages; cider, non-alcoholic; kvass
[non-alcoholic beverage]; non- alcoholic honey-based
beverages; smoothies; aloe vera drinks, non-alcoholic; beerbased cocktails; soya-based beverages, other than milk
substitutes; protein- enriched sports beverages; rice-based
beverages, other than milk substitutes; non-alcoholic
beverages flavored with coffee; non-alcoholic beverages
flavoured with coffee; non-alcoholic beverages flavored with
tea; non-alcoholic beverages flavoured with tea; soft drinks.

الحبوب لالستهالك الحيواني؛ ثفل قصب السكر [مادة خام]؛ طعم حي لصيد
السمك؛ جراد البحر [حي]؛ قشريات [حية]؛ سرطان بحري [حي]؛ بلح
البحر الحي؛ محار حي؛ طعام للحيوانات االليفة؛ لحاء خام؛ جراد بحري
شائلك [حي]؛ جراد بحري حي ؛ مضغ صالحة لالكل للحيوانات؛ مضغات
صالحة لطعام الحيوان؛ مشروبات للحيوانات االليفة؛ دقيق السمك لالستهالك
الحيواني؛ ارز غير معا لج؛ خيار البحر الحي؛ ورق رملي [فراش] للحيوانات
األليفة؛ رمل معطر للحيوانات األليفة [فراش للحيوانات]؛ نباتات األلوفيرا؛
سبانخ الطازجة؛ بذر الكتان لإلستهالك الحيواني؛ بذر الكتان وجبة لإلستهالك
الحيواني؛ بذور القمح لالستهالك الحيواني؛ خرشوف طازج؛ سمك ْ رنكة
ح ي؛ سمك سلمون حي؛ سردين حي؛ سمك تونا حي؛ ثوم طازج؛ بذور كتان
غير معالجة؛ تحضيرات من الفواكه الطازجة؛ سمك األنشوفة الحي؛ حشرات
حية صالحة لألكل؛ سنابل الذرة الحلوة غير المعالجة [المقشرة أو غير
المقشرة]؛ خالصات فواكه غير كحولية؛ بيرة؛ جعة زنجبيل؛ بيرة زنجبيل؛
بيرة شعير منبت [ملت]؛ ماء الشعير؛ مشروبات عصير فواكه غير كحولية؛
مشروبات مصل اللبن؛ مستحضرات لتحضير المشروبات؛ خالصات
لتحضير المشروبات؛ عصائر فواكه؛ عصير فواكه؛ اشربة لتحضير
المشروبات؛ مياه شرب [مشروبات]؛ مستحضرات لتحضير المياه الغازية؛
ماء الليثيا؛ مياه م عدنية [مشروبات]؛ مستحضرات لتحضير المياه المعدنية؛
ماء معدني فوار؛ مياه معدنية للموائد؛ مياه للموائد؛ عصير عنب؟؛
ليموناضة؛ خالصات حشيثشة الدينار لتحضير البيرة؛ عصائر خضروات
[مشروبات]؛ اشربة لتحضير الليموناضة؛ مستحضرات لتحضير المشروبات
الكحولية؛ ماء شعير منبت [ملت]؛ عصير عنب [غير مخمر]؛ شراب اللوز؛
ماء الصودا؛ شربات [مشروبات]؛ عصير بندورة [مشروب]؛ مشروبات
غير كحولية؛ اقراص محالة للمشروبات الفوارة؛ مساحيق للمشروبات
الفوارة؛ مياه غازية؛ شراب الفشاغ [مشروب خفيف]؛ مشروبات فاتحة
للشهية غير كحولية؛ كوكتيالت غير كحولية؛ شراب فواكه [غير كحولي]؛
رحيق فواكه [غير كحولي]؛ مشروبات تواترية؛ عصير تفاح [غير كحولي]؛
بيرة روسية [خالية من الكحول]؛ مشروبات غير كحولية اساسها العسل؛
مشروبات غير كحولية مؤسسة على عسل النحل؛ مشروبات فواكه أو خضار
مخلوطة؛ مشروب األلوفيراء الالكحولي؛ كوكتيل من البيرة؛ مشروبات
صويا من غير بدائل اللبن؛ مشروبات بروتينية للرياضيين؛ مشروبات من
األرزء بخالف بدائل الحليب؛ مشروبات غير كحولية من ّكهة بنكهة القهوة؛
.مشروبات غير كحولية منكّهة بنكهة الشاي؛ مرطبات غير كحولية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

30/06/2021

اسم طالب التسجيل:

كونسورزيو ديل فينو برونيللو دي
مونتالسينو

جنسية الطالب:

ايطاليا
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

فيا بولدريني إن ،26201 ،22 .مونتالسينو
(إس آي) ،إيطاليا

30/06/2021

Date of
eaaN tpac lppA:

CONSORZIO DEL VINO
BRUNELLO DI
MONTALCINO
: Italy

Foreign Company
Via Boldrini n. 10, 53024,
Montalcino (SI), 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  ،221شارع مكة ،ص .ب 002222
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  22200االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178501
33
33
178501

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Brunello di Montalcino
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المشروبات الكحولية باستثناء البيرة وبالتحديد المشروبات
الكحولية والروحية المهضمة والمشروبات المقطرة والخالصات
الكحولية والمستخلصات الكحولية والليكور (مشروبات كحولية)
والمشروبات الروحية [مشروبات] والنبيذ

Goods/Services

Alcoholic beverages, except beer, namely,
digestifs [liqueurs and spirits], distilled beverages,
alcoholic essences, alcoholic extracts, liqueurs,
spirits [beverages], wine
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Date of

18/07/2021

eaaN tpac lppA:

Red Bull GmbH
: Austria
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Am Brunnen 1, 5330 Fuschl
am See, Austria
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178517
33
33

Goods/Services

Alcoholic beverages [except beers]; spirits and
liquors; wine; cider; pre-mixed alcoholic
beverages; preparations for making alcoholic
beverages; alcoholic energy drinks,

________________________________________
Special condition :  اThe registration of this
trademark should be limited in red colour
according to the print filed with the application

18/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

ريد بول جي ام بي اتش
النمسا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، فيوشل ايه ام سي،2 ايه ام برونن
النمسا2662
- 910580ب.الفكرية ص

بيانات للملكية
،  حي الصالحين،0 بناية رقم11191
شارع محمد هليل عمان
الصنف

178517

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مشروبات كحولية عدا البيرة؛ مشروبات روحية وليكيور؛ نبيذ؛
سيدار؛ مشروبات كحولية مخلوطة مسبقا؛ مستحضرات لعمل
.المشروبات الكحولية؛ مشروبات طاقة كحولية

_______________________________________ا
العالمة محددة باللون االحمر ةذلك بموجب: شتراطات خاصة
النموذج المودع مع الطلب
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

18/07/2021

اسم طالب التسجيل:

ريد بول جي ام بي اتش
النمسا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ايه ام برونن  2662 ،2فيوشل ايه ام سي،
النمسا
الفكرية ص.ب- 910580

بيانات للملكية
11191بناية رقم  ،0حي الصالحين ،
شارع محمد هليل عمان
178523

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مشروبات كحولية عدا البيرة؛ مشروبات روحية وليكيور؛ نبيذ؛
سيدار؛ مشروبات كحولية مخلوطة مسبقا؛ مستحضرات لعمل
المشروبات الكحولية؛ مشروبات طاقة كحولية.

18/07/2021

Date of

Red Bull GmbH
: Austria
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Am Brunnen 1, 5330 Fuschl
am See, Austria
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178523
33
33

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Alcoholic beverages [except beers]; spirits and
liquors; wine; cider; pre-mixed alcoholic
beverages; preparations for making alcoholic
beverages; alcoholic energy drinks,

232

Date of

05/05/2021

eaaN tpac lppA:

"M TABAKO" OOD
: Bulgaria
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Goods/Services

Tobacco and tobacco substitutes; cigarettes and
cigars; electronic cigarettes and vaporizers for
smokers (accessories); snuff boxes; matches;
articles for use with tobacco; absorbent paper for
tobacco pipes; tobacco jars; pocket machines for
rolling cigarettes; electronic cigarettes;
flavourings, other than essential oils, for use in
electronic cigarettes; flavourings, other than
essential oils, for tobacco; lighters for smokers;
oral vaporizers for smokers; tobacco pouches;
matchboxes; cigar cases; humidors; pipe cleaners
for tobacco pipes; tobacco pipes; mouthpieces for
cigarette holders; hookahs; cigar cutters; ashtrays
for smokers; cigarillos; cigarette cases; electronic
inhalation devices for tobacco products; liquid
solutions for use in electronic cigarettes; electronic
cigarette liquid (electronic liquid); herbs for
smoking; chewing tobacco; cigarette filters;
cigarette tips; cigarette paper; books of cigarette
papers; cigarette holders; cigar holders; cigarettes
containing tobacco substitutes, not for medical
purposes; smoking herbs, tobacco, tobacco
products and tobacco substitutes containing
cannabidiols; disposable electronic cigarette
vaporizers; electronic vaporizers for smoking,
namely electronic cigarettes.

: تاريخ ايداع الطلب

''إم تاباكو" أوه أوه دي
بلغاريا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

،1220- بي دجي، مالديزهكا ستريت،02
 بلغاريا،بلوفديف

26, Mladezhka str., BG-4002,
Plovdiv, Bulgaria
The Right Choice IP
P.O.Box841153- 11184
AMMAN
Class
178446
34

05/05/2021

الخيار الصحيح للملكية الفكرية
 عمان االردن11184 -841153ب.ص
34

الصنف

178446

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

التبغ وبدائل التبغ؛ السجائر والسيجار؛ السجائر اإللكترونية
والمبخرات للمدخنين (إكسسوارات)؛ علب السعوط (الش ّمـة) ؛
عيدان ثقاب؛ أدوات لالستخدام مع التبغ؛ ورق ماص لالستخدام
في غليون التدخين؛ جرار تبغ؛ آالت الجيب للف السجائر؛
، بخالف الزيوت العطرية،السجائر اإللكترونية؛ نكهات
 بخالف الزيوت،لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛ نكهات
 للتبغ؛ والّعات للمدخنين؛ مبخرات الفم للمدخنين؛،العطرية
أكياس للتبغ؛ علب ثقاب؛ علب سيجار؛ صناديق ترطيب التبغ؛
ُمنظفات الغليون لغاليين التدخين؛ غاليين تبغ؛ قطع للفم لمباسم
ّ السجائر؛ نرجيالت؛ ق
طاعات سيجار؛ منافض رماد السجائر
للمدخنين؛ سيجار رفيع ملفوف بالتبغ؛ علب سجائر؛ أجهزة
االستنشاق اإللكترونية لمنتجات التبغ؛ محاليل سائلة لالستخدام
في السجائر اإللكترونية؛ سائل السجائر اإللكترونية (سائل
)إلكتروني)؛ أعشاب للتدخين؛ تبغ للمضغ؛ مرشحات (فالتر
سجائر؛ أطراف السجائر؛ ورق سجائر؛ دفاتر أوراق التبغ؛
مباسم سجائر؛ مباسم سيجار؛ سجائر تحتوى على بدائل للتبغ
ليست ألغراض طبية ؛ مبخرات السجائر اإللكترونية الوحيدة
 تحديدا السجائر،اإلستعمال؛ المبخرات اإللكترونية للتدخين
.اإللكترونية
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تاريخ ايداع الطلب :

27/05/2021

اسم طالب التسجيل:

كيه تي آند جي كوربوريشن
كوريا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

27/05/2021

eaaN tpac lppA:

KT&G Corporation
: Korea

Foreign Company

 ،22بيوتكوت-جيل ،دايديوك-جو ،دايجون،
جمهورية كوريا

Date of

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu,
Daejeon, Republic of Korea

Abu -Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
Property TMP Agents
11192ص.ب  002222عمان 22200
P.O.Box921100- 11192 P.O.Box
المملكة االردنية الهاشمية
921100 Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178606
34
34
178606

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

EDGE
من اجل البضائع/الخدمات التالية

التبغ ،السجائر ،السيجار ،السعوط ،أوراق السجائر ،غاليين
التبغ ليست من المعادن النفيسة ،فالتر(مرشحات) السجائر،
علب السجائر ليست من المعادن النفيسة ،أكياس تبغ ،والعات
السجائر ليست من معادن نفيسة ،أعواد الثقاب ،منظفات غاليين
التبغ ،منافض السجائر ليست من المعادن النفيسة ،قطاعات
سيجار.

Goods/Services

Tobacco; Cigarettes; Cigars; Snuff; Cigarette
;papers; Tobacco pipes, not of precious metal
Cigarette filters; Cigarette cases, not of precious
metal; Tobacco pouches; Cigarette lighters, not of
;precious metal; Matches; Tobacco pipe cleaners
Ashtrays for smokers, not of precious metal; Cigar
cutters.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

26/05/2021

اسم طالب التسجيل:

كيه تي آند جي كوربوريشن
كوريا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 ،22بيوتكوت-جيل ،دايديوك-جو ،دايجون،
جمهورية كوريا

26/05/2021

Date of
eaaN tpac lppA:

KT&G Corporation
: Korea

Foreign Company
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu,
Daejeon, Republic of Korea

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  ،221شارع مكة ،ص .ب 002222
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  22200االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178605
34
34
178605

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

CLOUD 9
من اجل البضائع/الخدمات التالية

التبغ ،السجائر ،السيجار ،السعوط ،أوراق السجائر ،غاليين
التبغ ليست من المعادن النفيسة ،فالتر(مرشحات) السجائر،
علب السجائر ليست من المعادن النفيسة ،أكياس تبغ ،والعات
السجائر ليست من معادن نفيسة ،أعواد الثقاب ،منظفات غاليين
التبغ ،منافض السجائر ليست من المعادن النفيسة ،قطاعات
سيجار.

Goods/Services

Tobacco; Cigarettes; Cigars; Snuff; Cigarette
;papers; Tobacco pipes, not of precious metal
Cigarette filters; Cigarette cases, not of precious
metal; Tobacco pouches; Cigarette lighters, not of
;precious metal; Matches; Tobacco pipe cleaners
Ashtrays for smokers, not of precious metal; Cigar
cutters.
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Date of

18/07/2021

eaaN tpac lppA:

Red Bull GmbH
: Austria
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Am Brunnen 1, 5330 Fuschl
am See, Austria
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178516
34
34

Goods/Services

18/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

ريد بول جي ام بي اتش
النمسا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، فيوشل ايه ام سي،2 ايه ام برونن
النمسا2662
- 910580ب.الفكرية ص

بيانات للملكية
،  حي الصالحين،0 بناية رقم11191
شارع محمد هليل عمان
الصنف

178516

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Tobacco and tobacco products (including
substitutes); smokers' articles; matches;
flavourings for tobacco; ashtrays; tobacco
containers and humidors; lighters for smokers;
personal vaporisers and electronic cigarettes and
flavourings and solutions therefor; hookahs,

التبغ ومنتجات التبغ (وتشمل بدائل التبغ)؛ أدوات المدخنين؛
أعواد ثقاب؛ نكهات للتبغ؛ منافض سجائر؛ غاليين تبغ وصناديق
لترطيب التبغ؛ والعات للمدخنين؛ أجهزة تبخير شخصية
.  ونكهات ومحاليل منها؛ أرجيلة،وسجائر إلكترونية

________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be limited in red colour
according to the print filed with the application

_______________________________________ا
 تسجيل هذه العالمة محمد باللون األحمر: شتراطات خاصة
وذلك بموجب النمودج المودع مع الطلب
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Date of

18/07/2021

eaaN tpac lppA:

Red Bull GmbH.
: Austria
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Am Brunnen 1, 5330 Fuschl
am See, Austria
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178522
34
34

Goods/Services

Tobacco and tobacco products (including
substitutes); smokers' articles; matches;
flavourings for tobacco; ashtrays; tobacco
containers and humidors; lighters smokers;
personal vaporisers and electronic cigarettes and
flavourings and solutions therefor; hookahs,

18/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.ريد بول جي ام بي اتش
النمسا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، فيوشل ايه ام سي2662 ،2 ايه ام برونن
النمسا
- 910580ب.الفكرية ص

بيانات للملكية
،  حي الصالحين،0 بناية رقم11191
شارع محمد هليل عمان
الصنف

178522

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

التبغ ومنتجات التبغ (وتشمل بدائل التبغ)؛ أدوات المدخنين؛
أعواد ثقاب؛ نكهات للتبغ؛ منافض سجائر؛ غاليين تبغ وصناديق
لترطيب التبغ؛ والعات للمدخنين؛ أجهزة تبخير شخصية
. ونكهات ومحاليل منها؛ أرجيلة،وسجائر الكترونية

237

تاريخ ايداع الطلب :

05/05/2021

اسم طالب التسجيل:

يورز كلوذينغ ليمتد
بريطانيا
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

Yours Clothing Limited
: United Kingdom
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Newcombe House, Bakewell
نيوكومب هاوس ،بيكويل رود ،أورتن
Road, Orton Southgate,
ساوثجيت ،بيتربرة بيه اي  2 0اكس يو،
Peterborough PE2 6XU, United
المملكة المتحدة
Kingdom
Abu -Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب- 921100
Property TMP Agents
11192ص.ب  002222عمان 22200
P.O.Box921100- 11192 P.O.Box
المملكة االردنية الهاشمية
921100 Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178494
35
35
178494

من اجل البضائع/الخدمات التالية

اإلعالن ،إدارة األعمال ،الشؤون التجارية ،،وظائف المكتب ،تنظيم وتشغيل
واإلشراف على مخططات الوالء وخطط الحوافز ،تنظيم وتشغيل واإلشراف على
مخططات حوافز المبيعات ،اإلدارة عبر اإلنترنت واإلشراف على مخططات الخصم
وا لعروض الخاصة وقسائم الهدايا ،خدمات بطاقات الوالء ،خدمات الدعاية والتسويق
والترويج ،نشر المواد اإلعالنية والترويجية ،خدمات اإلعالن عبر البريد المباشر،
اإلعالن عبر اإلنترنت على شبكة الكمبيوتر ،أبحاث السوق وخدمات التسويق
،خدمات الدعاية والتسويق المقدمة عن طريق المدونات ،إنتاج أفالم دعائية ،جمع
وتحليل واسترجاع المعلومات والبيانات ،جمع وترتيب المعلومات اإلحصائية ،خدمات
مقارنة األسعار ،خدمات تحليل األسعار ،تجميع وتوفير معلومات األسعار والميزات
والمالءمة المتعلقة بالسلع والخدمات ،نشر المعلومات اإلحصائية ،عرض البضائع
على وسائل االتصال ألغراض البيع بالتجزئة ،عالقات عامة ،معلومات تجارية
ومشورة للمستهلكين ،ترويج المبيعات لآلخرين ،تزيين نافذة المتجر ،توزيع العينات،
الدعاية واإلعالن ،عروض األزياء ألغراض ترويجية (تنظيمها) ،خدمات البيع
بالتجزئة فيما يتعلق بإكسسوارات الموضة ،الترويج لبيع سلع الموضة من خالل
المقاالت الترويجية في المجالت ،خدمات بيع المالبس بالجملة ،خدمات الدعاية
المتعلقة بالمالبس ،خدمات المعارض والمعارض التجارية ،خدمات البيع بالتجزئة
والتجزئة عبر اإلنترنت المرتبطة ببيع المنشورات اإللكترونية والمنشورات القابلة
للتنزيل وتطبيقات الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية والنظارات الذكية وسماعات
األذن الذكية وسماعات األذن والسالسل للنظارات والنظارات الشمسية ،والنظارات
الشمسية  ،وإطارات النظارات والنظارات الشمسية  ،وأشرطة النظارات الشمسية،
والنظارات الشمسية ،والنظارات التصحيحية ،والنظارات ،وحافظات النظارات ،
وسالسل وإطارات النظارات ،وغطاء العيون ،والخوذات الواقية ،وأدوات قياس
الوقت ،والساعات [أجهزة تسجيل الوقت] ،والساعات التي تنقل البيانات إلى الهواتف
الذكية ،والساعات الذكية ،وساعات اليد مع أجهزة تعمل بنظام تحديد الموقع ،وساعات
اآللة الحاسبة ،المجوهرات الذكية ،برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل ،برامج الكمبيوتر
لجمع البيانات والمعلومات وتحريرها وتنظيمها وتعديلها ونقلها وتخزينها ومشاركتها،
وبرامج الكمبيوتر لتمكين التحميل والتنزيل والوصول والنشر والعرض والتوسيم،
والتدوين وبث وربط ومشاركة أو توفير وسائط أو معلومات إلكترونية بطريقة أخرى
عبر شبكات الكمبيوتر واالتصاالت ،برامج الكمبيوتر إلعادة انتاج ومعالجة وتدفق
الصوت والفيديو ومحتوى الوسائط المتعددة ،وبرامج الكمبيوتر للتحكم في تشغيل
أجهزة الصوت والفيديو ولعرض و /أو البحث عن و /أو تشغيل الصوت والفيديو
والتلفزيون واألفالم والصور الفوتوغرافية وغيرها من الصور الرقمية ومحتويات
الوسائط المتعددة األخرى وبرامج االتصال وتطبيقات البرامج وبرامج الكمبيوتر
التفاعلية والبريد اإللكتروني وبرامج الرسائل واألجهزة الطرفية للكمبيوتر واألجهزة
واألدوات الرقمية وبرامج الكمبيوتر للوصول إلى قواعد البيانات عبر اإلنترنت
وتصفحها والبحث خاللها واإلنترنت وأجهزة االتصاالت المتنقلة ،حقائب الهاتف
المحمول ،حقائب األجهزة اللوحية ،أجهزة الكمبيوتر المحمولة ،أجهزة الكمبيوتر،

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Advertising; business management; business administration; office
functions; organisation, operation and supervision of loyalty
schemes and incentive schemes; organisation, operation and
supervision of sales incentive schemes; on-line administration and
;supervision of a discount, special offer and gift voucher schemes
loyalty card services; advertising, marketing and promotional
;services; dissemination of advertising and promotional materials
direct mail advertising services; on-line advertising on a computer
network; market research and marketing services; advertising and
marketing services provided by means of blogging; production of
advertising films; compilation, analysis and retrieval of information
and data; compilation and arranging of statistical information; price
comparison services; price analysis services; compilation and
provision of price, feature and suitability information relating to
;goods and services; dissemination of statistical information
;presentation of goods on communication media, for retail purposes
;public relations; commercial information and advice for consumers
sales promotion for others; shop window dressing; distribution of
samples; advertising and publicity; fashion shows for promotional
purposes (organization of -); retail services in relation to fashion
accessories; promoting the sale of fashion goods through
promotional articles in magazines; wholesale services in relation to
clothing; advertising services relating to clothing; trade show and
exhibition services; retail and online retail services connected with
the sale of electronic publications, downloadable publications,
applications for smartphones and tablets, smart glasses, smart
earbuds, earbuds, chains for spectacles and for sunglasses, clip-on
sunglasses, frames for spectacles and sunglasses, straps for
sunglasses, sunglasses, spectacles, eyewear, spectacle cases, chains
and eyeglass frames, eyeshades, protective helmets, time measuring
instruments, clocks [time recording devices], watches that
communicate data to smartphones, smart watches, wristwatches
with GPS apparatus, calculator watches, smart jewellery,
downloadable computer software, computer software for the
collection, editing, organising, modifying, transmission, storage and
sharing of data and information, computer software to enable
uploading, downloading, accessing, posting, displaying, tagging,
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الهواتف الذكية  ،مشغالت إم بي  ،6ومعدات التصوير الفوتوغرافي ،حامالت
الهواتف المحمولة ،سماعات الرأس ،مكبرات الصوت ،مشغالت إم بي  ،6كاميرات،
مغانط ،عصا سيلفي ،شاشات مراقبة األطفال ،ملفات الوسائط المتعددة القابلة للتنزيل،
التصميمات اإللكترونية القابلة للتنزيل ،الصور الفوتوغرافية القابلة للتنزيل ،الملفات
الرقمية القابلة للتنزيل ،البرامج الحاسوبية القابلة للتنزيل وملفات الصور القابلة
للتنزيل والصور الرقمية القابلة للتنزيل وبرمجية التطبيقات لجمع وتحليل وإعداد
التقارير وتقديم المالحظات من األفراد وبرامج التطبيقات التي توفر تنبيهات اإلخطار
لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر واألجهزة اللوحية والهواتف المحمولة وبرمجية الكمبيوتر
الستخدامها في إدارة والتحكم في خدمات متاجر البيع بالتجزئة ،برامج الكمبيوتر
لالستخدام في إدارة خدمات متاجر البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت والتحكم فيها  ،بما في
ذلك قاعدة بيانات المنتجات القابلة للبحث ،وتفاصيل المنتج ،والخدمة والدفع الذاتي
للعمالء ،ومعالجة الدفع ،ومعالجة الطلبات اإللكترونية ،وبرامج التعرف على الصور،
والمعادن الثمينة وسبائكها ،المجوهرات ،األحجار الكريمة وشبه الكريمة ،أدوات
هورولوجية وكرونومترية ،ساعات ،رباطات الساعات ،أساور الساعات ،أحزمة
الساع ات ،سالسل الساعات ،الساعات الرياضية ،ساعات المجوهرات ،علب الساعات
[عرض] ،الساعات التي تعمل باالتصال الالسلكي ،ساعات التنبيه ،ساعات الحائط،
المجوهرات ،األزياء والمجوهرات ،المجوهرات التقليدية ،وقالئد الرقبة ،والخلخال،
وشارات من معادن ثمينة ،والخرز لصنع المجوهرات ،وعلب من المعادن الثمينة،
وأساور [مجوهرات] ،بروش [المجوهرات] ،والسالسل [المجوهرات] ،خرزات،
وخرزات لعالقات المفاتيح ،وعالقات وسالسل المفاتيح ،أزرار معدنية لألكمام،
دبابيس القبعات للزينة ،األقراط ،األحجار الكريمة ،علب المجوهرات  ،صناديق
المجوهرات ،لفات المجوهرات ،والمدالة [المجوهرات] ،الميداليات ،القالئد
[المجوهرات] ،الخواتم [المجوهرات] ،علب عرض للمجوهرات ،التماثيل الصغيرة
من المعادن الثمينة والسبائك المعدنية الثمينة  ،ومشابك ربطات العنق ،ومجوهرات
الحيوانات األليفة ،والجلود والجلود المقلدة ،وجلود وإهاب الحيوانات ،وأمتعة
والحقائب ،والمظالت والمظالت الشمسية المزخرفة ،وعصي المشي ،والسياط،
واألحزمة والسروج ،والياقات ،ولجام ومالبس الحيوانات ،الحقائب ،األمتعة ،حقائب
السفر ،حقائب الترفيه ،الحقائب الرياضية ،حقائب اليد ،حقائب الحمل ،حقائب الظهر
الكبيرة ،الحقائب ال ليلية ،حقائب اليد ،حقائب التسوق ،حقائب التسوق القابلة إلعادة
االستخدام ،حقائب الكتف  ،حقائب السهرة ،حقائب البدالت ،حقائب المجوهرات،
أدوات الزينة وحقائب التجميل ،صندوق ربطة عنق  ،حقائب صغيرة  ،حقائب
مستندات ،محافظ  ،صندوق بطاقات ائتمان ،صناديق مفاتيح ،محافظ نسائية ،حقائب
ملحقة ،حقائب ظهر ،صناديق قبعات ،أربطة جلدية ،علب موسيقى ،حقائب بأشرطة،
حقائب بعجالت ،حقائب تسوق بعجالت ،محافظ كالتش ،حقائب ترتدى عبر الجسم،
حقائب حمل أمتعة ،حقائب ألعاب ،فرو ،حقائب ظهر لألطفال ،حامالت أطفال،
حقائب ظهر ،مالبس للحيوانات األليفة ،أطواق للحيوانات األليفة ،حبال جر الحيوانات
األليفة ،مالبس حيوانات ،أكياس غسيل لحمل مستلزمات التنظيف ،حقائب مكياج تباع
فارغة ،مالبس ،أغطية الرأس ،مالبس نسائية ،مالبس رجالية ،مالبس أطفال ،مالبس
سباحة ،مالبس رياضية ،مالبس خارجية ،مالبس حرارية ،مالبس األمومة مالبس
النوم ،مالبس أوقات الفراغ ،مالبس للماء ،ثياب داخلية ،المالبس الداخلية لألمومة،
مشد الصدر ،بدالت قطعة واحدة ،مالبس محبوكة ،سترات ،أرواب سباحة ،شال
كتف ،كيمونو ،بذلة عمل ،جمبسوت ،شاالت ،عباءة  ،سترات ،شورت بوكسر،
مالبس داخلية رجالية ،فساتين النوم ،قميص داخلي للنوم ،السراويل تشينو ،قمصان
بولو ،فست رجالي رسمي ،مالبس الشاطئ ،أحزمة ،أحزمة نقود ،مرايل (ليست
مصنوعة من الورق) ،صدّارة نسائية ،حماالت الصدر ،قمصان نسائية داخلية،
قبعات ،قلنسوات ،األوشحة ،قبعات االستحمام ،معاطف ،ياقات ،كورسيهات ،أساور،
أطواق متحر كة ،فساتين ،سدادة أذن ،أرواب ،قبعات ،عصابات رأس ،قميص مع قبعة
"هودي" ،جوارب نسائية شفافة طويلة ،قمصان رياضية بدون أكمام ،فساتين طويلة
عملية ،مالبس محاكة "تريكو" ،كارديغان ،مالبس حديثي الوالدة ،سروال ضيق،
مدفئات األرجل ،بطانات جاهزة طرحة من الدانتيل "مانتيال" ،أقنعة النوم ،قفازات،
قفازات من الفرو ،ربطات العنق ،ربطات ،معاطف ،بنطال ،سترة مع طاقية ،أفرول
أطفال ،طرف الخوذة ،شال كتف صغير ،بليس" معطف مبطن بفرو " ،تنانير،
مربعات للجيوب ،جيوب للمالبس ،بونشو ،قمصان واسعة ،لباس نوم ،أرواب الحمام،
ساري ،قماش طويل "سارونغ" ،حجاب ،بندانات ،شاالت ،واقيات المالبس ،الجهة
األمامية للقميص ،قمصان بأكمام قصيرة ،تنانير ،سليب "قميص تحتي" ،جوارب،
تخزين حماالت الجوارب ،بدالت ،لباس السباحة ،سترات ،تي شيرت ،بنطال ضيق،
توجة ،حزام بنطال ،سروال ،بنطال سباحة قصير ،المالبس الداخلية ،الزي الرسمي،
حجاب ،أطقم نوم ،مالبس داخلية ،البلوزات ،جاكيت مع طاقية شتوي ،حماالت
بنطال ،ازياء تنكرية ،أزياء تنكرية فاخرة ،شاالت كتف للمالبس ،قمصان ،بنطال
جينز ،أحذية "ترينرز" ،مالبس لركوب الدراجات ،قمصان مع قبعات ،شورتات
سباحة ،سراويل الركض ،بدالت رياضية ،قبعات رياضية ،إكسسوارات الشعر،

blogging, streaming, linking, sharing or otherwise providing
electronic media or information via computer and communication
networks, computer software for the reproduction, processing and
streaming of audio, video and multimedia content, computer
software for controlling the operation of audio and video devices
and for viewing, searching and/or playing audio, video, television,
movies, photographs and other digital images, and other multimedia
content, communication software, software applications, interactive
computer software, electronic mail and messaging software,
computer peripheral devices, digital apparatus and instruments,
computer programs for accessing, browsing and searching online
databases and the internet, mobile telecommunication apparatus,
mobile phone cases, cases for tablets, laptops, computers,
smartphones, mp3 players and photographic equipment, mobile
phone holders, headphones, audio speakers, mp3 players, cameras,
magnets, selfie sticks, baby monitors, downloadable multimedia
files, downloadable electronic designs, downloadable photographs,
downloadable digital files, downloadable computer programmes,
downloadable image files, downloadable digital photos, application
software for collecting, analysing, reporting, and providing
feedback from individuals, application software providing
notification alerts to users of computers, tablets and mobile phones,
computer software for use in managing and controlling online retail
store services, computer software for use in managing and
controlling online retail store services, including a searchable
product database, product details, customer self-service electronic
checkout, payment processing, and electronic order processing,
image recognition software, precious metals and their alloys,
jewellery, precious and semi-precious stones, horological and
chronometric instruments, watches, watch bands, watch bracelets,
watch straps, watch chains, sports watches, jewellery watches,
watch boxes [presentation], watches with the function of wireless
communication, alarm clocks, wall clocks, costume jewellery,
fashion jewellery, imitation jewellery, choker necklaces, ankle
bracelets, badges of precious metal, beads for making jewellery,
boxes of precious metal, bracelets [jewellery], brooches [jewellery],
chains [jewellery], charms, charms for key rings, key rings and key
chains, cuff links, decorative hat pins, earrings, gemstones, jewel
cases, jewellery boxes, jewellery rolls, lockets [jewellery], medals,
necklaces [jewellery], rings [jewellery], presentation boxes for
jewellery, statuettes of precious metal and precious metal alloys, tie
clips, pet jewellery, leather and imitations of leather, animal skins
and hides, luggage and carrying bags, umbrellas and parasols,
walking sticks, whips, harness and saddlery, collars, leashes and
clothing for animals, bags, luggage, travel bags, leisure bags, sports
bags, holdalls, carrying cases, rucksacks, overnight bags, handbags,
shopping bags, reusable shopping bags, shoulder bags, evening
bags, suit bags, jewellery bags, toiletry and cosmetic bags, tie cases,
briefcases, document cases, wallets, credit card cases, key cases,
purses, attache cases, haversacks, hat boxes, leather laces, music
cases, satchels, wheeled luggage, wheeled shopping bags, clutch
purses, cross-body bags, tote bags, game bags, fur, baby backpacks,
baby carriers, back packs, clothing for pets, collars for pets, leads
for pets, animal apparel, wash bags for carrying toiletries, make up
bags sold empty, clothing, headgear, womenswear, menswear,
childrenswear, swimwear, sportswear, outerclothing, thermal
clothing, maternity clothing, nightwear, leisurewear, waterproof
clothing, underwear, maternity underwear, bustiers, one-piece suits,
knitted clothing, tunics, coverups, shrugs, kimonos, dungarees,
jumpsuits, wraps [clothing], capes (clothing), vests, boxer shorts,
briefs [underwear], nightdresses, chemises, chino pants, polo shirts,
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waistcoats [vests], beach clothes, belts, money belts, bibs (not of
paper), bodices, brassieres, camisoles, caps, berets, scarves, shower
caps, coats, collars, corsets, wristbands, detachable collars, dresses,
ear muffs, gloves, dressing gowns, hats, headbands, hoods, hosiery,
jackets, jerseys, jumper dresses, knitwear, jumpers, cardigans,
layettes, leggings, leg warmers, ready-made linings, mantillas, sleep
masks, mittens, muffs, neckties, ties, overcoats, pants, parkas,
playsuits, cap peaks, pelerines, pelisses, petticoats, pocket squares,
pockets for clothing, ponchos, pullovers, pyjamas, bath robes, saris,
sarongs, scarfs, bandanas, shawls, dress shields, shirt fronts, shirts,
short-sleeve shirts, skirts, slips, socks, stocking suspenders,
stockings, suits, swimsuits, sweaters, tee-shirts, tights, togas,
trouser straps, trousers, bathing trunks, lingerie, uniforms, veils,
sleepsuits, bodysuits, blouses, anoraks, braces, costumes, fancy
dress costumes, shoulder wraps for clothing, sweat shirts, jeans,
trainers, clothing for cycling, hooded tops, shorts, swim shorts,
jogging bottoms, track suits, sports caps, hair accessories, bag
charms, information, advisory and consultancy services relating to
the aforesaid; all of the foregoing services in relation to the retail of
fashion clothing and accessories.

Special condition : c laiming pink and black color

 الخدمات االستشارية والمشورة المتعلقة بما سبق ذكره؛، المعلومات،خرزات الحقائب
.جميع الخدمات السابقة فيما يتعلق ببيع األزياء والمالبس واإلكسسوارات بالتجزئة

مع المطالبة بااللوان الزهري واالسود: اشتراطات خاصة
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تاريخ ايداع الطلب :

05/05/2021

اسم طالب التسجيل:

يورز كلوذينغ ليمتد
بريطانيا
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

Yours Clothing Limited
: United Kingdom
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Newcombe House, Bakewell
نيوكومب هاوس ،بيكويل رود ،أورتن
Road, Orton Southgate,
ساوثجيت ،بيتربرة بيه اي  2 0اكس يو،
Peterborough PE2 6XU, United
المملكة المتحدة
Kingdom
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية
Property P.O.Box921100- 11192
ص.ب 11192 -65100901مبنى مجموعة
TAG Org Building No. 104,
طالل أبوغزالة بناية رقم  ،221شارع مكة،
Mecca Street, P.O.Box 921100
ص .ب  002222عمان  22200االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178486
35
35
178486

من اجل البضائع/الخدمات التالية

اإلعالن ،إدارة األعمال ،الشؤون التجارية ،،وظائف المكتب ،تنظيم وتشغيل
واإلشراف على مخططات الوالء وخطط الحوافز ،تنظيم وتشغيل واإلشراف
على مخططات حوافز المبيعات ،اإلدارة عبر اإلنترنت واإلشراف على
مخططات الخصم والعروض الخاصة وقسائم الهدايا ،خدمات بطاقات الوالء،
خدمات الدعاية والتسويق والترويج ،نشر المواد اإلعالنية والترويجية،
خدمات اإلعالن عبر البريد المباشر ،اإلعالن عبر اإلنترنت على شبكة
الكمبيوتر ،أبحاث السوق وخدمات التسويق ،خدمات الدعاية والتسويق
المقدمة عن طريق المدونات ،إنتاج أفالم دعائية ،جمع وتحليل واسترجاع
المعلومات والبيانات ،جمع وترتيب المعلومات اإلحصائية ،خدمات مقارنة
األسعار ،خدمات تحليل األسعار ،تجميع وتوفير معلومات األسعار والميزات
والمالءمة المتعلقة بالسلع والخدمات ،نشر المعلومات اإلحصائية ،عرض
البضائع على وسائل االتصال ألغراض البيع بالتجزئة ،عالقات عامة،
معلومات تجارية ومشورة للمستهلكين ،ترويج المبيعات لآلخرين ،تزيين
نافذة المتجر ،توزيع العينات ،الدعاية واإلعالن ،عروض األزياء ألغراض
ترويجية (تنظيمها) ،خدمات البيع بالتجزئة فيما يتعلق بإكسسوارات الموضة،
الترويج لبيع سلع الموضة من خالل المقاالت الترويجية في المجالت،
خدمات بيع المالبس بالجملة ،خدمات الدعاية المتعلقة بالمالبس ،خدمات
المعارض والمعارض التجارية ،خدمات البيع بالتجزئة والتجزئة عبر
اإلنترنت المرتبطة ببيع المنشورات اإللكترونية والمنشورات القابلة للتنزيل
وتطبيقات الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية والنظارات الذكية وسماعات
األذن الذكية وسماعات األذن والسالسل للنظارات والنظارات الشمسية،
والنظارات الشمسية  ،وإطارات النظارات والنظارات الشمسية  ،وأشرطة
النظارات الشمسية ،والنظارات الشمسية ،والنظارات التصحيحية،
والنظارات ،وحافظات النظارات  ،وسالسل وإطارات النظارات ،وغطاء
العيون ،والخوذات الواقية ،وأدوات قياس الوقت ،والساعات [أجهزة تسجيل
الوقت] ،والساعات التي تنقل البيانات إلى الهواتف الذكية ،والساعات الذكية،
وساعات اليد مع أجهزة تعمل بنظام تحديد الموقع ،وساعات اآللة الحاسبة،
المجوهرات الذكية ،برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل ،برامج الكمبيوتر لجمع
البيانات والمعلومات وتحريرها وتنظيمها وتعديلها ونقلها وتخزينها
ومشاركتها ،وبرامج الكمبيوتر لتمكين التحميل والتنزيل والوصول والنشر
والعرض والتوسيم ،والتدوين وبث وربط ومشاركة أو توفير وسائط أو
معلومات إلكترونية بطريقة أخرى عبر شبكات الكمبيوتر واالتصاالت،

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Advertising; business management; business administration
office functions; organisation, operation and supervision of
loyalty schemes and incentive schemes; organisation,
operation and supervision of sales incentive schemes; on-line
administration and supervision of a discount, special offer
and gift voucher schemes; loyalty card services; advertising,
marketing and promotional services; dissemination of
advertising and promotional materials; direct mail
advertising services; on-line advertising on a computer
;network; market research and marketing services
advertising and marketing services provided by means of
blogging; production of advertising films; compilation,
analysis and retrieval of information and data; compilation
and arranging of statistical information; price comparison
services; price analysis services; compilation and provision
of price, feature and suitability information relating to goods
;and services; dissemination of statistical information
presentation of goods on communication media, for retail
purposes; public relations; commercial information and
advice for consumers; sales promotion for others; shop
window dressing; distribution of samples; advertising and
publicity; fashion shows for promotional purposes
(organization of -); retail services in relation to fashion
accessories; promoting the sale of fashion goods through
promotional articles in magazines; wholesale services in
;relation to clothing; advertising services relating to clothing
trade show and exhibition services; retail and online retail
services connected with the sale of electronic publications,
downloadable publications, applications for smartphones and
tablets, smart glasses, smart earbuds, earbuds, chains for
spectacles and for sunglasses, clip-on sunglasses, frames for
spectacles and sunglasses, straps for sunglasses, sunglasses,
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برامج الكمبيوتر إلعادة انتاج ومعالجة وتدفق الصوت والفيديو ومحتوى
الوسائط المتعددة ،وبرامج الكمبيوتر للتحكم في تشغيل أجهزة الصوت
والفيديو ولعرض و /أو البحث عن و /أو تشغيل الصوت والفيديو والتلفزيون
واألفالم والصور الفوتوغرافية وغيرها من الصور الرقمية ومحتويات
الوسائط المتعددة األخرى وبرامج االتصال وتطبيقات البرامج وبرامج
الكمبيوتر التفاعلية والبريد اإللكتروني وبرامج الرسائل واألجهزة الطرفية
للكمبيوتر واألجهزة واألدوات الرقمية وبرامج الكمبيوتر للوصول إلى قواعد
البيانات عبر اإلنترنت وتصفحها والبحث خاللها واإلنترنت وأجهزة
االتصاالت المتنقلة ،حقائب الهاتف المحمول ،حقائب األجهزة اللوحية،
أجهزة الكمبيوتر المحمولة ،أجهزة الكمبيوتر ،الهواتف الذكية  ،مشغالت إم
بي  ،6ومعدات التصوير الفوتوغرافي ،حامالت الهواتف المحمولة ،سماعات
الرأس ،مكبرات الصوت ،مشغالت إم بي  ،6كاميرات ،مغانط ،عصا سيلفي،
شاشات مراقبة األطفال ،ملفات الوسائط المتعددة القابلة للتنزيل ،التصميمات
اإللكترونية القابلة للتنزيل ،الصور الفوتوغرافية القابلة للتنزيل ،الملفات
الرقمية القاب لة للتنزيل ،البرامج الحاسوبية القابلة للتنزيل وملفات الصور
القابلة للتنزيل والصور الرقمية القابلة للتنزيل وبرمجية التطبيقات لجمع
وتحليل وإعداد التقارير وتقديم المالحظات من األفراد وبرامج التطبيقات التي
توفر تنبيهات اإلخطار لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر واألجهزة اللوحية
والهواتف المحمولة وبرمجية الكمبيوتر الستخدامها في إدارة والتحكم في
خدمات متاجر البيع بالتجزئة ،برامج الكمبيوتر لالستخدام في إدارة خدمات
متاجر البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت والتحكم فيها  ،بما في ذلك قاعدة بيانات
المنتجات القابلة للبحث ،وتفاصيل المنتج ،والخدمة والدفع الذاتي للعمالء،
ومعالجة الدفع ،ومعالجة الطلبات اإللكترونية ،وبرامج التعرف على الصور،
والمعادن الثمينة وسبائكها ،المجوهرات ،األحجار الكريمة وشبه الكريمة،
أدوات هورولوجية وكرونومترية ،ساعات ،رباطات الساعات ،أساور
الساعات ،أحزمة الساعات ،سالسل الساعات ،الساعات الرياضية ،ساعات
المجوهرات ،علب الساعات [عرض] ،الساعات التي تعمل باالتصال
الالسلكي ،ساعات التنبيه ،ساعات الحائط ،المجوهرات ،األزياء
والمجوهرات ،المجوهرات التقليدية ،وقالئد الرقبة ،والخلخال ،وشارات من
معادن ثمينة ،والخرز لصنع المجوهرات ،وعلب من المعادن الثمينة ،وأساور
[مجوهرات] ،بروش [المجوهرات] ،والسالسل [المجوهرات] ،خرزات،
وخرزات لعالقات المفاتيح ،وعالقات وسالسل المفاتيح ،أزرار معدنية
لألكمام ،دبابيس القبعات للزينة ،األقراط ،األحجار الكريمة ،علب
المجوهرات  ،صناديق المجوهرات ،لفات المجوهرات ،والمدالة
[المجوهرات] ،الميداليات ،القالئد [المجوهرات] ،الخواتم [المجوهرات]،
علب عرض للمجوهرات ،التماثيل الصغيرة من المعادن الثمينة والسبائك
المعدنية الثمينة  ،ومشابك ربطات العنق ،ومجوهرات الحيوانات األليفة،
والجلود والجلود المقلدة ،وجلود وإهاب الحيوانات ،وأمتعة والحقائب،
والمظالت والمظالت الشمسية المزخرفة ،وعصي المشي ،والسياط،
واألحزمة والسروج ،والياقات ،ولجام ومالبس الحيوانات ،الحقائب ،األمتعة،
حقائب السفر ،حقائب الترفيه ،الحقائب الرياضية ،حقائب اليد ،حقائب الحمل،
حقائب الظهر الكبيرة ،الحقائب الليلية ،حقائب اليد ،حقائب التسوق ،حقائب
التسوق القابلة إلعادة االستخدام ،حقائب الكتف  ،حقائب السهرة ،حقائب
البدالت ،حقائب المجوهرات ،أدوات الزينة وحقائب التجميل ،صندوق ربطة
عنق  ،حقائب صغيرة  ،حقائب مستندات ،محافظ  ،صندوق بطاقات ائتمان،
صناديق مفاتيح ،محافظ نسائية ،حقائب ملحقة ،حقائب ظهر ،صناديق قبعات،
أربطة جلدية ،علب موسيقى ،حقائب بأشرطة ،حقائب بعجالت ،حقائب
تسوق بعجالت ،محافظ كالتش ،حقائب ترتدى عبر الجسم ،حقائب حمل
أمتعة ،حقائب ألعاب ،فرو ،حقائب ظهر لألطفال ،حامالت أطفال ،حقائب
ظهر ،مالبس للحيوانات األليفة ،أطواق للحيوانات األليفة ،حبال جر
الحيوانات األليفة ،مالبس حيوانات ،أكياس غسيل لحمل مستلزمات التنظيف،
حقائب مكياج تباع فارغة ،مالبس ،أغطية الرأس ،مالبس نسائية ،مالبس
رجالية ،مالبس أطفال ،مالبس سباحة ،مالبس رياضية ،مالبس خارجية،
مالبس حرارية ،مالبس األمومة مالبس النوم ،مالبس أوقات الفراغ ،مالبس
للماء ،ثياب داخلية ،المالبس الداخلية لألمومة ،مشد الصدر ،بدالت قطعة

spectacles, eyewear, spectacle cases, chains and eyeglass
frames, eyeshades, protective helmets, time measuring
instruments, clocks [time recording devices], watches that
communicate data to smartphones, smart watches,
wristwatches with GPS apparatus, calculator watches, smart
jewellery, downloadable computer software, computer
software for the collection, editing, organising, modifying,
transmission, storage and sharing of data and information,
computer software to enable uploading, downloading,
accessing, posting, displaying, tagging, blogging, streaming,
linking, sharing or otherwise providing electronic media or
information via computer and communication networks,
computer software for the reproduction, processing and
streaming of audio, video and multimedia content, computer
software for controlling the operation of audio and video
devices and for viewing, searching and/or playing audio,
video, television, movies, photographs and other digital
images, and other multimedia content, communication
software, software applications, interactive computer
software, electronic mail and messaging software, computer
peripheral devices, digital apparatus and instruments,
computer programs for accessing, browsing and searching
online databases and the internet, mobile telecommunication
apparatus, mobile phone cases, cases for tablets, laptops,
computers, smartphones, mp3 players and photographic
equipment, mobile phone holders, headphones, audio
speakers, mp3 players, cameras, magnets, selfie sticks, baby
monitors, downloadable multimedia files, downloadable
electronic designs, downloadable photographs,
downloadable digital files, downloadable computer
programmes, downloadable image files, downloadable
digital photos, application software for collecting, analysing,
reporting, and providing feedback from individuals,
application software providing notification alerts to users of
computers, tablets and mobile phones, computer software for
use in managing and controlling online retail store services,
computer software for use in managing and controlling
online retail store services, including a searchable product
database, product details, customer self-service electronic
checkout, payment processing, and electronic order
processing, image recognition software, precious metals and
their alloys, jewellery, precious and semi-precious stones,
horological and chronometric instruments, watches, watch
bands, watch bracelets, watch straps, watch chains, sports
watches, jewellery watches, watch boxes [presentation],
watches with the function of wireless communication, alarm
clocks, wall clocks, costume jewellery, fashion jewellery,
imitation jewellery, choker necklaces, ankle bracelets,
badges of precious metal, beads for making jewellery, boxes
of precious metal, bracelets [jewellery], brooches
[jewellery], chains [jewellery], charms, charms for key rings,
key rings and key chains, cuff links, decorative hat pins,
earrings, gemstones, jewel cases, jewellery boxes, jewellery
rolls, lockets [jewellery], medals, necklaces [jewellery],
rings [jewellery], presentation boxes for jewellery, statuettes
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of precious metal and precious metal alloys, tie clips, pet
jewellery, leather and imitations of leather, animal skins and
hides, luggage and carrying bags, umbrellas and parasols,
walking sticks, whips, harness and saddlery, collars, leashes
and clothing for animals, bags, luggage, travel bags, leisure
bags, sports bags, holdalls, carrying cases, rucksacks,
overnight bags, handbags, shopping bags, reusable shopping
bags, shoulder bags, evening bags, suit bags, jewellery bags,
toiletry and cosmetic bags, tie cases, briefcases, document
cases, wallets, credit card cases, key cases, purses, attache
cases, haversacks, hat boxes, leather laces, music cases,
satchels, wheeled luggage, wheeled shopping bags, clutch
purses, cross-body bags, tote bags, game bags, fur, baby
backpacks, baby carriers, back packs, clothing for pets,
collars for pets, leads for pets, animal apparel, wash bags for
carrying toiletries, make up bags sold empty, clothing,
headgear, womenswear, menswear, childrenswear,
swimwear, sportswear, outerclothing, thermal clothing,
maternity clothing, nightwear, leisurewear, waterproof
clothing, underwear, maternity underwear, bustiers, onepiece suits, knitted clothing, tunics, coverups, shrugs,
kimonos, dungarees, jumpsuits, wraps [clothing], capes
(clothing), vests, boxer shorts, briefs [underwear],
nightdresses, chemises, chino pants, polo shirts, waistcoats
[vests], beach clothes, belts, money belts, bibs (not of paper),
bodices, brassieres, camisoles, caps, berets, scarves, shower
caps, coats, collars, corsets, wristbands, detachable collars,
dresses, ear muffs, gloves, dressing gowns, hats, headbands,
hoods, hosiery, jackets, jerseys, jumper dresses, knitwear,
jumpers, cardigans, layettes, leggings, leg warmers, readymade linings, mantillas, sleep masks, mittens, muffs,
neckties, ties, overcoats, pants, parkas, playsuits, cap peaks,
pelerines, pelisses, petticoats, pocket squares, pockets for
clothing, ponchos, pullovers, pyjamas, bath robes, saris,
sarongs, scarfs, bandanas, shawls, dress shields, shirt fronts,
shirts, short-sleeve shirts, skirts, slips, socks, stocking
suspenders, stockings, suits, swimsuits, sweaters, tee-shirts,
tights, togas, trouser straps, trousers, bathing trunks, lingerie,
uniforms, veils, sleepsuits, bodysuits, blouses, anoraks,
braces, costumes, fancy dress costumes, shoulder wraps for
clothing, sweat shirts, jeans, trainers, clothing for cycling,
hooded tops, shorts, swim shorts, jogging bottoms, track
suits, sports caps, hair accessories, bag charms, information,
advisory and consultancy services relating to the aforesaid;
all of the foregoing services in relation to the retail of
fashion clothing and accessories.

________________________________________ Special
condition : claiming pink and black colors

 بذلة، كيمونو، شال كتف، أرواب سباحة، سترات، مالبس محبوكة،واحدة
 مالبس داخلية، شورت بوكسر، سترات،  عباءة، شاالت، جمبسوت،عمل
، قمصان بولو، السراويل تشينو، قميص داخلي للنوم، فساتين النوم،رجالية
 مرايل (ليست، أحزمة نقود، أحزمة، مالبس الشاطئ،فست رجالي رسمي
 قمصان نسائية، حماالت الصدر، صدّارة نسائية،)مصنوعة من الورق
، ياقات، معاطف، قبعات االستحمام، األوشحة، قلنسوات، قبعات،داخلية
، قبعات، أرواب، سدادة أذن، فساتين، أطواق متحركة، أساور،كورسيهات
، جوارب نسائية شفافة طويلة،" قميص مع قبعة "هودي،عصابات رأس
،" مالبس محاكة "تريكو، فساتين طويلة عملية،قمصان رياضية بدون أكمام
 بطانات، مدفئات األرجل، سروال ضيق، مالبس حديثي الوالدة،كارديغان
، قفازات من الفرو، قفازات، أقنعة النوم،"جاهزة طرحة من الدانتيل "مانتيال
، أفرول أطفال، سترة مع طاقية، بنطال، معاطف، ربطات،ربطات العنق
، تنانير،"  بليس" معطف مبطن بفرو، شال كتف صغير،طرف الخوذة
، لباس نوم، قمصان واسعة، بونشو، جيوب للمالبس،مربعات للجيوب
، شاالت، بندانات، حجاب،" قماش طويل "سارونغ، ساري،أرواب الحمام
، تنانير، قمصان بأكمام قصيرة، الجهة األمامية للقميص،واقيات المالبس
 لباس، بدالت، تخزين حماالت الجوارب، جوارب،"سليب "قميص تحتي
، سروال، حزام بنطال، توجة، بنطال ضيق، تي شيرت، سترات،السباحة
، أطقم نوم، حجاب، الزي الرسمي، المالبس الداخلية،بنطال سباحة قصير
 ازياء، حماالت بنطال، جاكيت مع طاقية شتوي، البلوزات،مالبس داخلية
، بنطال جينز، قمصان، شاالت كتف للمالبس، أزياء تنكرية فاخرة،تنكرية
 شورتات، قمصان مع قبعات، مالبس لركوب الدراجات،"أحذية "ترينرز
 إكسسوارات، قبعات رياضية، بدالت رياضية، سراويل الركض،سباحة
 الخدمات االستشارية والمشورة، المعلومات، خرزات الحقائب،الشعر
المتعلقة بما سبق ذكره؛ جميع الخدمات السابقة فيما يتعلق ببيع األزياء
.والمالبس واإلكسسوارات بالتجزئة

_______________________________________اشتراطات
مع المطالبة بااللوان الزهري واالسود: خاصة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

05/05/2021

اسم طالب التسجيل:

يورز كلوذينغ ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

05/05/2021

Date of

Yours Clothing Limited
: United Kingdom
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Newcombe House, Bakewell
نيوكومب هاوس ،بيكويل رود ،أورتن
Road, Orton Southgate,
ساوثجيت ،بيتربرة بيه اي  2 0اكس يو،
Peterborough PE2 6XU, United
المملكة المتحدة
Kingdom
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية
Property P.O.Box921100- 11192
ص.ب 11192 -65100901مبنى مجموعة
TAG Org Building No. 104,
طالل أبوغزالة بناية رقم  ،221شارع مكة،
Mecca Street, P.O.Box 921100
ص .ب  002222عمان  22200االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178491
35
35
178491

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

YOURS CLOTHING
من اجل البضائع/الخدمات التالية

اإلعالن ،إدارة األعمال ،الشؤون التجارية ،،وظائف المكتب ،تنظيم وتشغيل
واإلشراف على مخططات الوالء وخطط الحوافز ،تنظيم وتشغيل واإلشراف على
مخططات حوافز المبيعات ،اإلدارة عبر اإلنترنت واإلشراف على مخططات الخصم
والعروض الخاصة وقسائم الهدايا ،خدمات بطاقات الوالء ،خدمات الدعاية والتسويق
والترويج ،نشر المواد اإلعالنية والترويجية ،خدمات اإلعالن عبر البريد المباشر،
اإلعالن عبر اإلنترنت على شبكة الكمبيوتر ،أبحاث السوق وخدمات التسويق
،خدمات الدعاية والتسويق المقدمة عن طريق المدونات ،إنتاج أفالم دعائية ،جمع
وتحليل واسترجاع المعلومات والبيانات ،جمع وترتيب المعلومات اإلحصائية ،خدمات
مقارنة األسعار ،خدمات تحليل األسعار ،تجميع وتوفير معلومات األسعار والميزات
والمالءمة المتعلقة بالسلع والخدمات ،نشر المعلومات اإلحصائية ،عرض البضائع
على وسائل االتصال ألغراض البيع بالتجزئة ،عالقات عامة ،معلومات تجارية
ومشورة للمستهلكين ،ترويج المبيعات لآلخرين ،تزيين نافذة المتجر ،توزيع العينات،
الدعاية واإلعالن ،عروض األزياء ألغراض ترويجية (تنظيمها) ،خدمات البيع
بالتجزئة فيما يتعلق بإكسسوارات الموضة ،الترويج لبيع سلع الموضة من خالل
المقاالت الترويجية في المجالت ،خدمات بيع المالبس بالجملة ،خدمات الدعاية
المتعلقة بالمالبس ،خدمات المعارض والمعارض التجارية ،خدمات البيع بالتجزئة
والتجزئة عبر اإلنترنت المرتبطة ببيع المنشورات اإللكترونية والمنشورات القابلة
للتنزيل وتطبيقات الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية والنظارات الذكية وسماعات
األذن الذكية وسماعات األذن والسالسل للنظارات والنظارات الشمسية ،والنظارات
الشمسية  ،وإطارات النظارات والنظارات الشمسية  ،وأشرطة النظارات الشمسية،
والنظارات الشمسية ،والنظارات التصحيحية ،والنظارات ،وحافظات النظارات ،
وسالسل وإطارات النظارات ،وغطاء العيون ،والخوذات الواقية ،وأدوات قياس
الوقت ،والساعات [أجهزة تسجيل الوقت] ،والساعات التي تنقل البيانات إلى الهواتف
ال ذكية ،والساعات الذكية ،وساعات اليد مع أجهزة تعمل بنظام تحديد الموقع ،وساعات
اآللة الحاسبة ،المجوهرات الذكية ،برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل ،برامج الكمبيوتر
لجمع البيانات والمعلومات وتحريرها وتنظيمها وتعديلها ونقلها وتخزينها ومشاركتها،
وبرامج الكمبيوتر لتمكين التحميل والتنزيل والوصول والنشر والعرض والتوسيم،
والتدوين وبث وربط ومشاركة أو توفير وسائط أو معلومات إلكترونية بطريقة أخرى
عبر شبكات الكمبيوتر واالتصاالت ،برامج الكمبيوتر إلعادة انتاج ومعالجة وتدفق
الصوت والفيديو ومحتوى الوسائط المتعددة ،وبرامج الكمبيوتر للتحكم في تشغيل
أجهزة الصوت والفيديو ولعرض و /أو البحث عن و /أو تشغيل الصوت والفيديو
والتلفزيون واألفالم والصور الفوتوغرافية وغيرها من الصور الرقمية ومحتويات
الوسائط المتعددة األخرى وبرامج االتصال وتطبيقات البرامج وبرامج الكمبيوتر
التفاعلية والبريد اإل لكتروني وبرامج الرسائل واألجهزة الطرفية للكمبيوتر واألجهزة
واألدوات الرقمية وبرامج الكمبيوتر للوصول إلى قواعد البيانات عبر اإلنترنت
وتصفحها والبحث خاللها واإلنترنت وأجهزة االتصاالت المتنقلة ،حقائب الهاتف
المحمول ،حقائب األجهزة اللوحية ،أجهزة الكمبيوتر المحمولة ،أجهزة الكمبيوتر،

Goods/Services

Advertising; business management; business administration; office
functions; organisation, operation and supervision of loyalty
schemes and incentive schemes; organisation, operation and
supervision of sales incentive schemes; on-line administration and
;supervision of a discount, special offer and gift voucher schemes
loyalty card services; advertising, marketing and promotional
;services; dissemination of advertising and promotional materials
direct mail advertising services; on-line advertising on a computer
network; market research and marketing services; advertising and
marketing services provided by means of blogging; production of
advertising films; compilation, analysis and retrieval of information
and data; compilation and arranging of statistical information; price
comparison services; price analysis services; compilation and
provision of price, feature and suitability information relating to
;goods and services; dissemination of statistical information
;presentation of goods on communication media, for retail purposes
;public relations; commercial information and advice for consumers
sales promotion for others; shop window dressing; distribution of
samples; advertising and publicity; fashion shows for promotional
purposes (organization of -); retail services in relation to fashion
accessories; promoting the sale of fashion goods through
promotional articles in magazines; wholesale services in relation to
clothing; advertising services relating to clothing; trade show and
exhibition services; retail and online retail services connected with
the sale of electronic publications, downloadable publications,
applications for smartphones and tablets, smart glasses, smart
earbuds, earbuds, chains for spectacles and for sunglasses, clip-on
sunglasses, frames for spectacles and sunglasses, straps for
sunglasses, sunglasses, spectacles, eyewear, spectacle cases, chains
and eyeglass frames, eyeshades, protective helmets, time measuring
instruments, clocks [time recording devices], watches that
communicate data to smartphones, smart watches, wristwatches
with GPS apparatus, calculator watches, smart jewellery,
downloadable computer software, computer software for the
collection, editing, organising, modifying, transmission, storage and
sharing of data and information, computer software to enable
uploading, downloading, accessing, posting, displaying, tagging,
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الهواتف الذكية  ،مشغالت إم بي  ،6ومعدات التصوير الفوتوغرافي ،حامالت
الهواتف المحمولة ،سماعات الرأس ،مكبرات الصوت ،مشغالت إم بي  ،6كاميرات،
مغانط ،عصا سيلفي ،شاشات مراقبة األطفال ،ملفات الوسائط المتعددة القابلة للتنزيل،
التصميمات اإلل كترونية القابلة للتنزيل ،الصور الفوتوغرافية القابلة للتنزيل ،الملفات
الرقمية القابلة للتنزيل ،البرامج الحاسوبية القابلة للتنزيل وملفات الصور القابلة
للتنزيل والصور الرقمية القابلة للتنزيل وبرمجية التطبيقات لجمع وتحليل وإعداد
التقارير وتقديم المالحظات من األفراد وبرامج التطبيقات التي توفر تنبيهات اإلخطار
لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر واألجهزة اللوحية والهواتف المحمولة وبرمجية الكمبيوتر
الستخدامها في إدارة والتحكم في خدمات متاجر البيع بالتجزئة ،برامج الكمبيوتر
لالستخدام في إدارة خدمات متاجر البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت والتحكم فيها  ،بما في
ذلك قاعدة بيانات المنتجات القابلة للبحث ،وتفاصيل المنتج ،والخدمة والدفع الذاتي
للعمالء ،ومعالجة الدفع ،ومعالجة الطلبات اإللكترونية ،وبرامج التعرف على الصور،
والمعادن الثمينة وسبائكها ،المجوهرات ،األحجار الكريمة وشبه الكريمة ،أدوات
هورولوجية وكرونومترية ،ساعات ،رباطات الساعات ،أساور الساعات ،أحزمة
الساعات ،سالسل الساعات ،الساعات الرياضية ،ساعات المجوهرات ،علب الساعات
[عرض] ،الساعات التي تعمل باالتصال الالسلكي ،ساعات التنبيه ،ساعات الحائط،
المجوهرات ،األزياء والمجوهرات ،المجوهرات التقليدية ،وقالئد الرقبة ،والخلخال،
وشارات من معادن ثمينة ،والخرز لصنع المجوهرات ،وعلب من المعادن الثمينة،
وأساور [مجوهرات] ،بروش [المجوهرات] ،والسالسل [المجوهرات] ،خرزات،
وخرزات لعالقات المفاتيح ،وعالقات وسالسل المفاتيح ،أزرار معدنية لألكمام،
دبابيس القبعات للزينة ،األقراط ،األحجار الكريمة ،علب المجوهرات  ،صناديق
المجوهرات ،لفات المجوهرات ،والمدالة [المجوهرات] ،الميداليات ،القالئد
[المجوهرات] ،الخواتم [المجوهرات] ،علب عرض للمجوهرات ،التماثيل الصغيرة
من المعادن الثمينة والسبائك المعدنية الثمينة  ،ومشابك ربطات العنق ،ومجوهرات
الحيوانات األليفة ،والجلود والجلود المقلدة ،وجلود وإهاب الحيوانات ،وأمتعة
والحقائب ،والمظالت والمظالت الشمسية المزخرفة ،وعصي المشي ،والسياط،
واألحزمة والسروج ،والياقات ،ولجام ومالبس الحيوانات ،الحقائب ،األمتعة ،حقائب
السفر ،حقائب الترفيه ،الحقائب الرياضية ،حقائب اليد ،حقائب الحمل ،حقائب الظهر
الكبيرة ،الحقائب الليلية ،حقائب اليد ،حقائب التسوق ،حقائب التسوق القابلة إلعادة
االستخدام ،حقائب الكتف  ،حقائب السهرة ،حقائب البدالت ،حقائب المجوهرات،
أدوات الزينة وحقائب التجميل ،صندوق ربطة عنق  ،حقائب صغيرة  ،حقائب
مستندات ،محافظ  ،صندوق بطاقات ائتمان ،صناديق مفاتيح ،محافظ نسائية ،حقائب
ملحقة ،حقائب ظهر ،صناديق قبعات ،أربطة جلدية ،علب موسيقى ،حقائب بأشرطة،
حقائب بعجالت ،حقائب تسوق بعجالت ،محافظ كالتش ،حقائب ترتدى عبر الجسم،
حقائب حمل أمتعة ،حقائب ألعاب ،فرو ،حقائب ظهر لألطفال ،حامالت أطفال،
حقائب ظهر ،مالبس للحيوانات األليفة ،أطواق للحيوانات األليفة ،حبال جر الحيوانات
األليفة ،مالبس حيوانات ،أكياس غسيل لحمل مستلزمات التنظيف ،حقائب مكياج تباع
فارغة ،مالبس ،أغطية الرأس ،مالبس نسائية ،مالبس رجالية ،مالبس أطفال ،مالبس
سباحة ،مالبس رياضية ،مالبس خارجية ،مالبس حرارية ،مالبس األمومة مالبس
النوم ،مالبس أوقات الفراغ ،مالبس للماء ،ثياب داخلية ،المالبس الداخلية لألمومة،
مشد الصدر ،بدالت قطعة واحدة ،مالبس محبوكة ،سترات ،أرواب سباحة ،شال
كتف ،كيمونو ،بذلة عمل ،جمبسوت ،شاالت ،عباءة  ،سترات ،شورت بوكسر،
مالبس داخلية رجالية ،فساتين النوم ،قميص داخلي للنوم ،السراويل تشينو ،قمصان
بولو ،فست رجالي رسمي ،مالبس الشاطئ ،أحزمة ،أحزمة نقود ،مرايل (ليست
مصنوعة من الورق) ،صدّارة نسائية ،حماالت الصدر ،قمصان نسائية داخلية،
قبعات ،قلنسوات ،األوشحة ،قبعات االستحمام ،معاطف ،ياقات ،كورسيهات ،أساور،
أطواق متحركة ،فساتين ،سدادة أذن ،أرواب ،قبعات ،عصابات رأس ،قميص مع قبعة
"هودي" ،جوارب نسائية شفافة طويلة ،قمصان رياضية بدون أكمام ،فساتين طويلة
عملية ،مالبس محاكة "تريكو" ،كارديغان ،مالبس حديثي الوالدة ،سروال ضيق،
مدفئات األرجل ،بطانات جاهزة طرحة من الدانتيل "مانتيال" ،أقنعة النوم ،قفازات،
قفازات من الفرو ،ربطات العنق ،ربطات ،معاطف ،بنطال ،سترة مع طاقية ،أفرول
أطفال ،طرف الخوذة ،شال كتف صغير ،بليس" معطف مبطن بفرو " ،تنانير،
مربعات للجيوب ،جيوب للمالبس ،بونشو ،قمصان واسعة ،لباس نوم ،أرواب الحمام،
ساري ،قماش طويل "سارونغ" ،حجاب ،بندانات ،شاالت ،واقيات المالبس ،الجهة
األمامية للقميص ،قمصان بأكمام قصيرة ،تنانير ،سليب "قميص تحتي" ،جوارب،
تخزين حماالت الجوارب ،بدالت ،لباس السباحة ،سترات ،تي شيرت ،بنطال ضيق،
توجة ،حزام بنطال ،سروال ،بنطال سباحة قصير ،المالبس الداخلية ،الزي الرسمي،
حجاب ،أطقم نوم ،مالبس داخلية ،البلوزات ،جاكيت مع طاقية شتوي ،حماالت
بنطال ،ازياء تنكرية ،أزياء تنكرية فاخرة ،شاالت كتف للمالبس ،قمصان ،بنطال
جينز ،أحذية "ترينرز" ،مالبس لركوب الدراجات ،قمصان مع قبعات ،شورتات
سباحة ،سراويل الركض ،بدالت رياضية ،قبعات رياضية ،إكسسوارات الشعر،

blogging, streaming, linking, sharing or otherwise providing
electronic media or information via computer and communication
networks, computer software for the reproduction, processing and
streaming of audio, video and multimedia content, computer
software for controlling the operation of audio and video devices
and for viewing, searching and/or playing audio, video, television,
movies, photographs and other digital images, and other multimedia
content, communication software, software applications, interactive
computer software, electronic mail and messaging software,
computer peripheral devices, digital apparatus and instruments,
computer programs for accessing, browsing and searching online
databases and the internet, mobile telecommunication apparatus,
mobile phone cases, cases for tablets, laptops, computers,
smartphones, mp3 players and photographic equipment, mobile
phone holders, headphones, audio speakers, mp3 players, cameras,
magnets, selfie sticks, baby monitors, downloadable multimedia
files, downloadable electronic designs, downloadable photographs,
downloadable digital files, downloadable computer programmes,
downloadable image files, downloadable digital photos, application
software for collecting, analysing, reporting, and providing
feedback from individuals, application software providing
notification alerts to users of computers, tablets and mobile phones,
computer software for use in managing and controlling online retail
store services, computer software for use in managing and
controlling online retail store services, including a searchable
product database, product details, customer self-service electronic
checkout, payment processing, and electronic order processing,
image recognition software, precious metals and their alloys,
jewellery, precious and semi-precious stones, horological and
chronometric instruments, watches, watch bands, watch bracelets,
watch straps, watch chains, sports watches, jewellery watches,
watch boxes [presentation], watches with the function of wireless
communication, alarm clocks, wall clocks, costume jewellery,
fashion jewellery, imitation jewellery, choker necklaces, ankle
bracelets, badges of precious metal, beads for making jewellery,
boxes of precious metal, bracelets [jewellery], brooches [jewellery],
chains [jewellery], charms, charms for key rings, key rings and key
chains, cuff links, decorative hat pins, earrings, gemstones, jewel
cases, jewellery boxes, jewellery rolls, lockets [jewellery], medals,
necklaces [jewellery], rings [jewellery], presentation boxes for
jewellery, statuettes of precious metal and precious metal alloys, tie
clips, pet jewellery, leather and imitations of leather, animal skins
and hides, luggage and carrying bags, umbrellas and parasols,
walking sticks, whips, harness and saddlery, collars, leashes and
clothing for animals, bags, luggage, travel bags, leisure bags, sports
bags, holdalls, carrying cases, rucksacks, overnight bags, handbags,
shopping bags, reusable shopping bags, shoulder bags, evening
bags, suit bags, jewellery bags, toiletry and cosmetic bags, tie cases,
briefcases, document cases, wallets, credit card cases, key cases,
purses, attache cases, haversacks, hat boxes, leather laces, music
cases, satchels, wheeled luggage, wheeled shopping bags, clutch
purses, cross-body bags, tote bags, game bags, fur, baby backpacks,
baby carriers, back packs, clothing for pets, collars for pets, leads
for pets, animal apparel, wash bags for carrying toiletries, make up
bags sold empty, clothing, headgear, womenswear, menswear,
childrenswear, swimwear, sportswear, outerclothing, thermal
clothing, maternity clothing, nightwear, leisurewear, waterproof
clothing, underwear, maternity underwear, bustiers, one-piece suits,
knitted clothing, tunics, coverups, shrugs, kimonos, dungarees,
jumpsuits, wraps [clothing], capes (clothing), vests, boxer shorts,
briefs [underwear], nightdresses, chemises, chino pants, polo shirts,
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waistcoats [vests], beach clothes, belts, money belts, bibs (not of
paper), bodices, brassieres, camisoles, caps, berets, scarves, shower
caps, coats, collars, corsets, wristbands, detachable collars, dresses,
ear muffs, gloves, dressing gowns, hats, headbands, hoods, hosiery,
jackets, jerseys, jumper dresses, knitwear, jumpers, cardigans,
layettes, leggings, leg warmers, ready-made linings, mantillas, sleep
masks, mittens, muffs, neckties, ties, overcoats, pants, parkas,
playsuits, cap peaks, pelerines, pelisses, petticoats, pocket squares,
pockets for clothing, ponchos, pullovers, pyjamas, bath robes, saris,
sarongs, scarfs, bandanas, shawls, dress shields, shirt fronts, shirts,
short-sleeve shirts, skirts, slips, socks, stocking suspenders,
stockings, suits, swimsuits, sweaters, tee-shirts, tights, togas,
trouser straps, trousers, bathing trunks, lingerie, uniforms, veils,
sleepsuits, bodysuits, blouses, anoraks, braces, costumes, fancy
dress costumes, shoulder wraps for clothing, sweat shirts, jeans,
trainers, clothing for cycling, hooded tops, shorts, swim shorts,
jogging bottoms, track suits, sports caps, hair accessories, bag
charms, information, advisory and consultancy services relating to
the aforesaid; all of the foregoing services in relation to the retail of
fashion clothing and accessories.

 الخدمات االستشارية والمشورة المتعلقة بما سبق ذكره؛، المعلومات،خرزات الحقائب
.جميع الخدمات السابقة فيما يتعلق ببيع األزياء والمالبس واإلكسسوارات بالتجزئة
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تاريخ ايداع الطلب :

30/05/2021

اسم طالب التسجيل:

باتيك فيليب اس ايه جنيف

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سويسرا
شركة اجنبية

30/05/2021

Date of

PATEK PHILIPPE SA
GENEVE
: Switzerland
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Rue du Rhone, 41 – 1204
رو دو رون 2021 - 12 ،جنيف ،سويسرا
GENEVE, SWITZERLAND
(سي اتش)
)(CH
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  ،221شارع مكة ،ص .ب 002222
Mecca Street, P.O.Box 921100
عمان  22200االردن
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178598
35
35
178598

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات البيع بالتجزئة أو البيع بالجملة لسلع البصريات ومعدات قياس الوقت وأدوات
قياس الزمن وأجزاء (قطع) وتجهيزات ألدوات قياس الوقت والساعات والمجوهرات
واألحجار الكريمة وحلقات المفاتيح والعلب والصناديق وأزرار (مشابك) األكمام
ودبابيس طية صدر السترة [المجوهرات] ومشابك ربطة العنق ودبابيس ربطة العنق
والميداليات (القالدات) واألعمال الفنية والمواد المطبوعة والمنشورات المطبوعة
والقرطاسية (ادوات مكتبية) وأدوات الكتابة ومواد الفنانين وحامالت النقود والنقوش
والحقائب وصناديق السفر واألمتعة واألغطية والمصنوعات الجلدية والمظالت
والشمسيات وعصي المشي (عكازات) والمالبس ولباس القدم وأغطية الرأس ،خدمات
االستيراد والتصدير لسلع البصريات ومعدات قياس الوقت وأدوات قياس الزمن
وأجزاء وتجهيزات ألدوات قياس الوقت والساعات والمجوهرات واألحجار الكريمة
وحلقات المفاتيح والعلب والصناديق وأزرار (مشابك) األكمام ودبابيس طية صدر
السترة [المجوهرات] ومشابك ربطة العنق ودبابيس ربطة العنق والميداليات
واألعمال الفنية والمواد المطبوعة والمنشورات المطبوعة والقرطاسية (أدوات
مكتبية) وأدوات الكتابة ومواد الفنانين وحامالت النقود والنقوش والحقائب وصناديق
السفر واألمتعة واألغطية والمصنوعات الجلدية والمظالت والشمسيات وعصي
المشي (عكازات) والمالبس ولباس القدم وأغطية الرأس ،عرض وإشهار السلع
والخدمات ،عرض وإشهار البضائع على وسائط االتصال ألغراض البيع بالتجزئة،
تنظيم الفعاليات والمعارض والمعارض التجارية والعروض لألغراض التجارية
والترويجية واإلعالنية ،تنظيم وإقامة المعارض الفنية ألغراض تجارية أو دعائية،
تنظيم وإقامة المعارض الثقافية ألغراض تجارية أو دعائية ،الترويج للسلع والخدمات
من خالل الرعاية ،تنظيم الترويج لفعاليات جمع التبرعات الخيرية ،ترويج األنشطة
الفنية والثقافية ،الترويج للحفالت الموسيقية ،الترويج ألعمال اآلخرين الفنية عن
طريق توفير محافظ على اإلنترنت عبر موقع إلكتروني ،الترويج لسلع وخدمات
اآلخرين ،الخدمات اإلعالنية المتعلقة ببيع سلع ادوات قياس الوقت وسلع المجوهرات،
عروض (ترويج /تسويق) المبيعات.

_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCH :
رقم االدعاء 06937/2021 :
تاريخ االدعاء 62- 21- 0202 :

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Retail or wholesale services for optical goods, horological articles
and chronometric instruments, parts and fittings for chronometric
instruments, watches, jewellery, precious stones, key rings, cases,
boxes, cuff links, lapel pins [jewellery], tie clips, tie pins, medals,
works of art, printed matter, printed publications, stationery, writing
instruments, artist’s material, money holders, engravings, bags,
trunks, luggage, covers, leatherware goods, umbrellas, parasols,
walking sticks, clothing, footwear, headgear; import and export
services for optical goods, horological articles and chronometric
instruments, parts and fittings for chronometric instruments,
watches, jewellery, precious stones, key rings, cases, boxes, cuff
links, lapel pins [jewellery], tie clips, tie pins, medals, works of art,
printed matter, printed publications, stationery, writing instruments,
artist’s material, money holders, engravings, bags, trunks, luggage,
covers, leatherware goods, umbrellas, parasols, walking sticks,
;clothing, footwear, headgear; presentation of goods and services
;presentation of goods on communication media, for retail purposes
organization of events, exhibitions, fairs and shows for commercial,
promotional and advertising purposes; arranging and conducting of
art exhibitions for commercial or advertising purposes; arranging
and conducting of cultural exhibitions for commercial or
advertising purposes; promotion of goods and services through
;sponsorship; arranging promotion of charitable fundraising events
promoting art and cultural activities; promotion of musical
concerts; promoting the artwork of others by means of providing
online portfolios via a website; promoting the goods and services of
others; advertising services relating to the sale of horological goods
and jewellery goods; sales promotions.
Priority claim: Claim Country : CH
Claim No : 06937/2021
Claim Date : 2021-04-30
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

27/05/2021

eaaN tpac lppA:

JCR KOZMETİK
PERAKENDE
MAĞAZACILIK TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
: Turkey
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

27/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

جيه سي آر كوزميتيك بيراكيندي
ماغازاسيليك تيكاريت أنونيم سيركيتي

:اسم طالب التسجيل

تركيا
شركة اجنبية

Asaf Cad. Akbulut Plaza No:1
-1 : كات2: أكبولوت بالزا نمبر.أساف كاد
Kat:4-5 Seyrantepe Kağıthane
 سييرانتيبي كاغيتهاني إسطنبول تركيا2
İstanbul TURKEY
The Right Choice IP
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
P.O.Box841153- 11184
 عمان االردن11184 -841153ب.ص
AMMAN
Class
الصنف
178470
35
35
178470

Goods/Services

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Advertising, marketing and public relations; organization of
exhibitions and trade fairs for commercial or advertising
purposes; Office functions; secretarial services; arranging
newspaper subscriptions for others; compilation of statistics;
rental of office machines; systemization of information into
computer databases; telephone answering for unavailable
subscribers; Business management, business administration and
business consultancy; accounting; commercial consultancy
services; personnel recruitment, personnel placement,
employment agencies, import-export agencies; temporary
personnel placement services; Business appraisals;
Auctioneering; The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods, namely, Bleaching and cleaning preparations;
Perfumery; cosmetics; fragrances; deodorants for personal use
and animals; Soaps; Dental care preparations; Abrasive
preparations; emery cloth; sandpaper; pumice stone; abrasive
pastes; Polishing preparations for leather, vinyl, metal, wood;
Industrial oils and greases; cutting fluids; dust absorbing, wetting
and binding compositions; Solid fuels; firewood; Liquid and gas
fuels and their non-chemical additives; Candles; wicks; semifinished wax; wax and paraffin for lighting purposes; enabling
customers to conveniently view and purchase those goods, such
services may be provided by retail stores, wholesale outlets, by
means of electronic media or through mail order catalogues.

اإلعالن والتسويق والعالقات العامة؛ تنظيم المعارض والمعارض
التجارية لألغراض التجارية أو اإلعالنية؛ الخدمات الكمتبية؛ خدمات
سكرتارية؛ ترتيب اشتراكات الصحف لآلخرين؛ تجميع اإلحصاءات؛
تأجير اآلالت المكتبية؛ تنظيم المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر؛
الرد على الهاتف للمشتركين غير المتواجدين؛ إدارة األعمال وتدبير
األعمال وتقديم االستشارات التجارية؛ المحاسبة؛ الخدمات اإلستشارية
التجارية؛ إستقطاب وتعيين الموظفين وتقديم خدمات وكاالت التوظيف
ووكاالت االستيراد والتصدير؛ خدمات توظيف الموظفين المؤقتين؛
التثمين التجاري؛ البيع بالمزاد العلني؛ خدمات تجميع تشكيلة من
، مستحضرات التبييض والتنظيف، تحديدا،البضائع لصالح الغير
 ومزيالت الروائح، و المعطرات، ومستحضرات التجميل،والعطور
 ومستحضرات العناية، والصابون،لالستخدام الشخصي وللحيوانات
، وورق السنفرة، وقماش السنفرة، ومستحضرات السنفرة،باألسنان
 ومستحضرات تلميع الجلد والفينيل، ومعاجين السنفرة،وحجر الخفاف
، وموائع قطع، والزيوت والشحوم صناعية،والمعدن والخشب
 وحطب، والوقود الصلب،وتركيبات امتصاص وترطيب وتثبيث الغبار
، والشموع، والوقود السائل والغازي ومضافاته الغير الكيميائية،الوقود
 والشمع والبارافين ألغراض، والشمع شبه المنته،وفتائل الشموع
اإلضاءة؛ وذلك لتمكين عامة الزبائن من مشاهدة وشراء هذه البضائع
 وقد يتم توفير هذه الخدمات من خالل متاجر البيع بالتجزئة أو،بسهولة
منافذ البيع بالجملة أو عن طريق الوسائط اإللكترونية أو من خالل
.كتالوجات طلبات البريد

_Disclaimer : The registration of this trademark does not give is
owner the exclusive rights to use the sentence DEPUIS 1895 if
appeared apart from the mark

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها المطلق في استخدام: _التنازل
 اذا ما ورد بمعزل عن العالمةDEPUIS 1895 عبار ة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

06/06/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة عماد حسن مصطفى النداف وابراهيم
محمود مسعود السناجلة
االردن
تضامن

Imad Nadaf & Ibrhim
Alsanajleh Co
: Jordan
General Partnership Company

اللويبدة  ,حسني فريز

Al-Weibdeh- Husni Fareez St

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

المحامي مجدي غالب
11118عمان
178421

القسوس ص.ب- 114

الصنف

06/06/2021

Date of
eaaN tpac lppA:

P.O.Box114- 11118 Amman

35

35

Class

178421

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Goods/Services

ادارة وتوجيه االعمال

business administration
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Date of
eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

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

lpc oapN ty

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

Applicant for
Correspondence

Trademark

15/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

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

:اسم طالب التسجيل

Number 1,
 لكي سيتي،2  بلدنغ نمبر،220 روم
Lucky City Commercial
، سوزهو إندستريال بارك،كوميرشال سنتر
Center, Suzhou Industrial Park,
 الصين، جيانغسو بروفينس،سوزهو سيتي
Suzhou City, Jiangsu Province,
China
Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
002222  ب. ص، شارع مكة،221 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن22200 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178507
35
35
178507

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

DYLLU
Goods/Services

office machines and equipment rental; advertising;
book keeping; systemization of information into
computer databases; online advertising on a
computer network; import export agency services;
personnel management consultancy; business
management assistance; administrative services
for the relocation of businesses; commercial
information agency services; marketing;
commercial administration of the licensing of the
goods and services of others; procurement services
for others [purchasing goods and services for other
businesses]; sales promotion for others; provision
of an online marketplace for buyers and sellers of
goods and services.; rental of sales stands;
sponsorship search; employment agency; rental of
vending machines; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، ضبط الحسابات، اإلعالنات،تأجير اآلالت والمعدات المكتبية
 اإلعالن عبر،تنظيم المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب
 خدمات وكالة االستيراد،اإلنترنت على شبكة الحاسوب
 المساعدة في، استشارات إدارة شؤون الموظفين،والتصدير
 خدمات وكالة، الخدمات اإلدارية لنقل األعمال،إدارة األعمال
 اإلدارة التجارية لترخيص سلع، التسويق،المعلومات التجارية
 خدمات الشراء لآلخرين [شراء سلع،وخدمات اآلخرين
 توفير، ترويج المبيعات لآلخرين،]وخدمات ألعمال أخرى
 تأجير،سوق عبر اإلنترنت لمشتري وبائعي السلع والخدمات
 تأجير آالت، وكالة توظيف، البحث عن الرعاية،أكشاك البيع
. تنظيم المعارض ألغراض تجارية أو دعائية،البيع
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Date of
eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

20/06/2021

GUANGDONG OPPO
MOBILE
TELECOMMUNICATIONS
CORP., LTD.

20/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

 جواندونغ ابوو موبايل تيليكومنيكيشنز:
. ليمتد،.كورب

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

lpc oapN ty

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
18 Haibin Road, Wusha,

Applicant for
Correspondence

Trademark

، دونغوان، شانغ ان،  ووشا،هايبين رود20
Chang'an, Dongguan,
 الصين، جواندونغ
Guangdong, China
The Right Choice IP
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
P.O.Box841153- 11184 Amman,
 ضاحية،  عمان11184 -841153ب.ص
Dahiat AL Rashid, Om Omarah ، 20  عمارة رقم،  شارع ام عمارة، الرشيد
Street , Building No.59 Ground
الطابق االرضي
floor 59
Class
الصنف
178659
35
35
178659

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Hey Tap
Goods/Services

Advertising; Presentation of goods on
communication media, for retail purposes; On-line
promotion of computer networks and websites;
Advertising by transmission of on-line publicity
for third parties through electronic
communications networks; Rental of advertising
space; Business management and organization
consultancy; Providing business information via a
web site; Providing business information, also via
internet, the cable network or other forms of data
transfer; Sales promotion for others; Provision of
an on-line marketplace for buyers and sellers of
goods and services; Retail store services featuring
downloadable application software via mobile
application store; Retail store services featuring
downloadable game software via mobile
application store; Updating and maintenance of
data in computer databases.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

دعاية واعالن ؛ عرض البضائع على وسائط االتصال ألغراض
البيع بالتجزئة ؛ الترويج عبر اإلنترنت لشبكات الكمبيوتر
والمواقع اإللكترونية ؛ اإلعالن عن طريق نقل الدعاية عبر
اإلنترنت ألطراف ثالثة من خالل شبكات االتصاالت اإللكترونية
 استشارات إدارة األعمال والتنظيم ؛، ؛ تأجير مساحات إعالنية
توفير المعلومات التجارية عبر موقع انترنيت ؛ توفير
المعلومات التجارية أيضًا عبر اإلنترنت أو شبكة الكوابل أو غير
ذلك من أشكال نقل البيانات ؛ ترويج المبيعات لآلخرين ؛ توفير
سوق على اإلنترنت لمشتري وبائعي السلع والخدمات ؛ خدمات
متاجر البيع بالتجزئة التي تعرض برامج تطبيق قابلة للتنزيل
عبر متاجر تطبيقات الهاتف المحمول ؛ خدمات متاجر البيع
بالتجزئة التي تعرض ببرامج ألعاب قابلة للتنزيل عبر متاجر
تطبيقات الهاتف المحمول ؛ تحديث وصيانة البيانات في قواعد
.البيانات الحاسوبية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

23/06/2021

اسم طالب التسجيل:

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

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

تركيا
شركة اجنبية
محلة اورتا ،شارع  62أغسطس،رقم 53/1
توزال ،إسطنبول تركيا
ابو غزالة للملكية الفكرية
11192عمان
178479

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات الجمع بين مجموعة متنوعة من السلع لصالح اآلخرين
وبالتحديد العطور ومستحضرات التجميل غير العالجية
والروائح العطرية ومزيالت الروائح الكريهة لالستخدام
الشخصي والحيوانات والصابون ومزيالت الروائح الكريهة
لغير استخدامات البشر أو الحيوانات ومستحضرات تنقية الهواء
ومستحضرات إزالة الروائح من الجو وحارقات العطور
وبخاخات العطور ومبخرات العطور لتمكين العمالء من عرض
تلك السلع وشرائها بسهولة ويمكن تقديم هذه الخدمات من خالل
متاجر البيع بالتجزئة أو منافذ البيع بالجملة أو عن طريق
الوسائط اإللكترونية أو من خالل كتالوجات الطلبات البريدية.

EYFEL PARFUM ITHALAT
IHRACAT SANAYI VE
TICARET LIMITED
SIRKETI
: Turkey
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

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

- 921100

الصنف

23/06/2021

Date of

35

35

Class

178479

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods, namely, perfumery, non
medicated cosmetics, fragrances, deodorants for
personal use and animals, soaps, deodorants, other
than for human beings or for animal, air purifying
preparations, air deodorising preparations,
perfume burners, perfume sprayers, perfume
vaporizers, enabling customers to conveniently
view and purchase those goods, such services may
be provided by retail stores, wholesale outlets, by
means of electronic media or through mail order
catalogues.
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Date of

11/07/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Xiaomi Inc.
: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

No.006, floor 6, building 6,
،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نمبر
yard 33, middle Xierqi Road,
، هايديان ديستريكت،ميدل كسيركي رود
Haidian District, Beijing, China
 الصين،بكين
Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
002222  ب. ص، شارع مكة،221 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن22200 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178582
35
35
178582

Goods/Services

Advertising; Publicity; Publicity material rental; Rental
of advertising space; Rental of advertising time on
communication media; Publicity agencies; Presentation
of goods on communication media, for retail purposes;
Demonstration of goods; consultancy regarding
advertising communication strategies; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes;
organisation, operation and supervision of loyalty
schemes and incentive schemes; providing business
information via a website; Providing business
information; Opinion polling; Price comparison
services; Business research; Public relations;
Commercial or industrial management assistance;
Commercial information and advice for consumers
[consumer advice shop]; commercial administration of
the licensing of the goods and services of others;
marketing; Import export agency services; Sales
promotion for others; auctions; provision of an online
marketplace for buyers and sellers of goods and
services; employment agency services; Systemization
of information into computer databases; Arranging
subscriptions to telecommunication services for others;
Book keeping; Rental of vending machines;
Sponsorship search; Rental of sales stands; wholesale
services for pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations and medical supplies; retail services for
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations
and medical supplies.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 تأجير مساحات، تأجير المواد الدعائية، شهرة اعالمية،دعاية وإعالن
، وكاالت دعاية، تأجير وقت اإلعالن على وسائل االتصال،إعالنية
،عرض المنتجات على وسائط االتصال ألغراض البيع بالتجزئة
 استشارات بخصوص استراتيجيات االتصال،عرض المنتج ات
 تنظيم، تنظيم المعارض ألغراض تجارية أو دعائية،اإلعالني
 توفير،وتشغيل واإلشراف على مخططات الوالء وخطط الحوافز
 توفير المعلومات،المعلومات التجارية عبر موقع على شبكة اإلنترنت
، البحوث التجارية، خدمات مقارنة األسعار، استطالع الرأي،التجارية
 المعلومات، المساعدة في اإلدارة التجارية أو الصناعية،عالقات عامة
 اإلدارة،]والمشورة التجارية للمستهلكين [محل استشارات المستهلك
 خدمات وكاالت، تسويق،التجارية لترخيص سلع وخدمات الغير
 توفير، المزادات، ترويج المبيعات لآلخرين،االستيراد والتصدير
 خدمات،سوق عبر اإلنترنت لمشتري وبائعي السلع والخدمات
، تنظيم المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر،وكاالت التوظيف
 تأجير، مسك الدفاتر،ترتيب االشتراكات في خدمات االتصاالت للغير
 خدمات البيع بالجملة، تأجير منصات البيع، بحث الكفاالت،آالت البيع
،للمستحضرات الصيدالنية والبيطرية والصحية والمستلزمات الطبية
خدمات البيع بالتجزئة للمستحضرات الصيدالنية والبيطرية والصحية
.والمستلزمات الطبية
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Date of

11/07/2021
Xiaomi Inc.

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

No.006, Floor 6, Building 6,
،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نو
Yard 33, Middle Xierqi Road,
، هايديان دستريكت،ميديل شيركي رود
Haidian District, Beijing, China
 الصين،بكين
Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
002222  ب. ص، شارع مكة،221 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن22200 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178631
35
35
178631

Goods/Services

Advertising; Publicity; Publicity material rental; Rental
of advertising space; Rental of advertising time on
communication media; Publicity agencies; Presentation
of goods on communication media, for retail purposes;
Demonstration of goods; consultancy regarding
advertising communication strategies; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes;
organisation, operation and supervision of loyalty
schemes and incentive schemes; providing business
information via a website; Providing business
information; Opinion polling; Price comparison
services; Business research; Public relations;
Commercial or industrial management assistance;
Commercial information and advice for consumers
[consumer advice shop]; commercial administration of
the licensing of the goods and services of others;
marketing; Import export agency services; Sales
promotion for others; auctions; provision of an online
marketplace for buyers and sellers of goods and
services; employment agency services; Systemization
of information into computer databases; Arranging
subscriptions to telecommunication services for others;
Book keeping; Rental of vending machines;
Sponsorship search; Rental of sales stands; wholesale
services for pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations and medical supplies; retail services for
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations
and medical supplies.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 تأجير مساحات، تأجير المواد الدعائية، شهرة اعالمية،دعاية وإعالن
، وكاالت دعاية، تأجير وقت اإلعالن على وسائل االتصال،إعالنية
،عرض المنتجات على وسائط االتصال ألغراض البيع بالتجزئة
 استشارات بخصوص استراتيجيات االتصال،عرض المنتجات
 تنظيم، تنظيم المعارض ألغراض تجارية أو دعائية،اإلعالني
 توفير،وتشغيل واإلشراف على مخططات الوالء وخطط الحوافز
 توفير المعلومات،المعلومات التجارية عبر موقع على شبكة اإلنترنت
، البحوث التجارية، خدمات مقارنة األسعار، استطالع الرأي،التجارية
 المعلومات، المساعدة في اإلدارة التجارية أو الصناعية،عالقات عامة
 اإلدارة،]والمشورة التجارية للمستهلكين [محل استشارات المستهلك
 خدمات وكاالت، تسويق،التجارية لترخيص سلع وخدمات الغير
 توفير، المزادات، ترويج المبيعات لآلخرين،االستيراد والتصدير
 خدمات،سوق عبر اإلنترنت لمشتري وبائعي السلع والخدمات
، تنظيم المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر،وكاالت التوظيف
 تأجير، مسك الدفاتر،ترتيب االشتراكات في خدمات االتصاالت للغير
 خدمات البيع بالجملة، تأجير منصات البيع، بحث الكفاالت،آالت البيع
،للمستحضرات الصيدالنية والبيطرية والصحية والمستلزمات الطبية
خدمات البيع بالتجزئة للمستحضرات الصيدالنية والبيطرية والصحية
.والمستلزمات الطبية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

18/08/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة الشبكة االلكترونية الدارة االعمال
الزراعية والتنمية

جنسية الطالب:

االردن
ذ.م.م

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجاري ة

عمان  -دوار الواحة 11953 -420

18/08/2021

Date of

electronic network for
agricultural business
management and development
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

amman - waha circle 42011953

المحامي عمر شحادة  11953 -420عمان
178400

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تسويق المحاصيل والمنتجات الزراعية

الصنف

420- 11953 amman
35

35

Class

178400

lpc oapNty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

marketing of crops agricultural products
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

24/08/2021

eaaN tpac lppA:

Hamati and Haddad Co. Trade
Mark:/FOCUS MARKETING
& ADVERTISING
: Jordan
General Partnership Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

شركة حماتي والحداد

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

:جنسية الطالب

 عمان11181 -2682

2682- 11181 Amman
Class

: تاريخ ايداع الطلب

 عمان11181 -2682

2682- 11181 Amman

178586

24/08/2021

35

Goods/Services

Marketing For Promotional Materials And
Advertising Marketing And Market Research

35

الصنف

178586

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تسويق للمواد الدعائيه واالعالن التسويق ودراسات السوق
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تاريخ ايداع الطلب :

07/09/2021

اسم طالب التسجيل:

بنك دبي اإلسالمي (ش .م .ع)
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

دبي  ،االمارات العربية المتحدة
شركة التميمي للمحاماة واالستشارات
القانونية المحامي المناب عالء البطاينة
 11195 -18055عمان
الصنف
178436

من اجل البضائع/الخدمات التالية

محاسية .إعداد تقارير الحسابات؛ دعاية وإعالن نشر مواد
الدعاية واإلعالن تقييم األعمال تدقيق الحسابات مسك الدفاتر
تقيي م األعمال استشارات األعمال المهنية؛ المعلومات واألخبار
عن األعمال ؛ التحريات عن األعمال  .المساعدة في إدارة
األعمال استشارات إدارة األعمال تنظيم المعارض لغايات
تجارية أو دعائية تحرير الفواتير  .التسويق أبحاث التسويق ؛
العالقات العامة  .إعداد الضرائب

07/09/2021

Date of

Dubai Islamic Bank PJSC
: United Arab Emirates
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Dubai, United Arab Emirates
18055- 11195 amman

35

35

Class

178436

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Accounting, Accounts (Drawing up of statements
of-) advertising, Advertising matter
(Dissemination of-), Appraisals (Business-),
Auditing, Book-keeping, Business appraisals,
Business consultancy Business information,
Business inquiries, Business management
assistance, Business management consultancy,
Exhibitions (Organization of-)for commercial or
advertising purposes, Invoicing, Marketing,
Marketing research, Public relations, Tax
preparation,
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

20/09/2021

اسم طالب التسجيل:

عقل الشرق االوسط لالستشارات التقنية
االردن
ذ.م.م

Akel middle east consultants
: Jordan
Limited Liability Company

 11953-420عمان  -وادي صقرة

420- 11953amman wadi saqra

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

المحامي ابراهيم عقل  11953 -420عمان
178469

من اجل البضائع/الخدمات التالية

استشارات ادارية

الصنف

20/09/2021

Date of
eaaN tpac lppA:

420- 11953 amman
35

35

Class

178469

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

management consultant
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

29/09/2021

eaaN tpac lppA:

Alhadef For traning and
consultancy
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Class

35

Goods/Services

: تاريخ ايداع الطلب

الهادف للتدريب واالستشارات

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
-  برج خلف واشتي-  دوار الكيلو- عمان
020 الطابق الثامن مكتب

al kilo circle - khalf ishtay
tower - eight floor - office num
802
11821- 2232 Amman
178418

29/09/2021

2232 -11821 المحامية جمانة طلفاح
عمان
35

الصنف

178418

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Advertising business management organizing and
administration; office function Management
consultancy – personal Business management
consultancy Business management and
organization consultancy Consultancy professional
business Management - advisory services for
business

خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال و تفعيل
 استشارة إدارة،استخارة ادارة شؤون الموظفين، النشاط المكتبي
 خدمات النصح في، استشارة ادارة وتنظيم األعمال،األعمال
استشارة األعمال المهنية،إداراة االعمال

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

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

Date of

13/10/2021

eaaN tpac lppA:

haneen taha mohammad hdeib
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

حنين طه محمد هديب
االردن
مؤسسة فردية

:اسم طالب التسجيل

المحامية دانه حسين مصطفي مصطفي
خلدا/ عمان11953 -420

420- 11953 amman/khalda
Class

: تاريخ ايداع الطلب

الجبيهة-عمان

amman-jubiha

178676

13/10/2021

35

Goods/Services

35

الصنف

178676

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Advertising, Import and Export, E marketing,
Marketing of personal care products, marketing of
hair and skin care products

,التسويق االلكتروني,الدعايه واالعالن االستيراد والتصدير
تسويق منتجات العنايه الشخصيه تسويق منتجات العنايه بالشعر
والبشره

________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give owners the right to use word (doctor، zd
،online shop(if used separately from the mark

_______________________________________ا
 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق:: لتنازل
 ) بمعزل عنdoctor، zd ،online shop( باستعمال الكلمة
العالمه
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: تاريخ ايداع الطلب

Unilever IP Holdings B.V.
: Netherlands
Foreign Company

يونيليفر أي بي هولدينغز بي في
هولندا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, The Netherlands

, ايه ال روتردام6226 ,122 وينا
النذرالندز

PHILADELPHIA
INDUSTRIAL PROPERTY
OFFICE P.O.Box3308- 11181
Amman
Class
178457
35

مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية
 عمان11181 -3308ب.ص

14/10/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

14/10/2021

Date of

35

الصنف

178457

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

EKATERRA
Goods/Services

Advertising; dissemination of advertising;
publicity services; promotion services; market
research; business management; accountancy and
book- keeping services; business administration;
consultancy services in the field of accounting,
publicity and promotional services; office
functions; clerical services; telephone answering
services; retail, wholesale, online sale services
relating to food and beverages; loyalty, incentive
and bonus program services.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 1440653
Claim Date : 2021-04-15

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات الدعاية؛ خدمات نشر مواد الدعاية؛ خدمات وكاالت
الدعاية واالعالن؛ خدمات الترويج؛ خدمات ابحاث السوق؛
ادارة اعمال؛ خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر؛ إدارة األعمال؛
خدمات استشارية في مجال المحاسبة والدعاية والخدمات
الترويجية؛ تفعيل النشاط المكتبي؛ الخدمات الكتابية؛ خدمات
الرد على الهاتف؛ خدمات البيع بالتجزئة و بالجملة والبيع عبر
اإلنترنت المتعلقة باألغذية والمشروبات؛ خدمات برنامج الوالء
.والحوافز والمكافآت

EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
2112226 : رقم االدعاء
22-21-0202 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

09/11/2021

eaaN tpac lppA:

agricultural materials co
: Jordan
Limited Liability Company

pN lpc oaty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

178401

Class

35

: تاريخ ايداع الطلب

شركة المواد الزراعية
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

212  عمارة-  ش زهران- عمان

amman - zahran str - building
431- 11118 amman - zahran str
- building

09/11/2021

 عمارة-  ش زهران-  عمان11118 -431
212
35

الصنف

178401

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Goods/Services

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Trading of agricultural materials

تجارة المواد الزراعية

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

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: _التنازل
باستعمال اسم العائلة(مقدادي ) بمعزل عن العالمه
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: تاريخ ايداع الطلب

SELLANYCAR.COM (FZE)
: United Arab Emirates
Foreign Company

)ح.م.كوم (م.سيالنيكار
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

Sharjah, United Arab Emirates

 اإلمارات العربية المتحدة،الشارقة

16/11/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

16/11/2021

Date of

18055- 11195 Amman

178433

Class

35

Goods/Services

Advertising; administrative processing of purchase
orders; advertising agencies; advertising by mail
order; business appraisals; business consultancy;
business information; business inquiries; business
investigations; business management and
organization consultancy; business management
assistance; business management consultancy;
business organization consultancy; business
research; commercial information agencies;
commercial information and advice for consumers
(consumer advice shop); commercial or industrial
management assistance; demonstration of goods;
dissemination of advertising matter; distribution of
samples; import-export agencies; marketing;
marketing research; marketing studies; modelling
for advertising or sales promotion; on-line
advertising on a computer network; opinion
polling; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes; organization
of trade fairs for commercial or advertising
purposes; outdoor advertising; personnel
management consultancy; presentation of goods
on communication media, for retail purposes;
publication of publicity texts; publicity; publicity
agencies; rental of advertising space; rental of
advertising time on communication media; sales
promotion for others; sponsorship search;
telemarketing services; updating of advertising
material; writing of publicity texts.

35

شركة التميمي للمحاماه واالستشارات
القانونية المحامي المناب عالء البطاينة
 عمان11195 -18055
الصنف
178433

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء،خدمات الدعاية واإلعالن
، الدعاية واإلعالن بالطلب البريدي،وكاالت الدعاية واإلعالن
 المعلومات واألخبار، استشارات األعمال المهنية،تقييم األعمال
، تقصي حقائق األعمال، التحريات عن األعمال،عن األعمال
 المساعدة في إدارة،استشارات في إدارة وتنظيم األعمال
، استشارات تنظيم األعمال، استشارات إدارة األعمال،األعمال
 تقديم المعلومات، وكاالت األنباء التجارية،أبحاث األعمال
،]التجارية والنصح للمستهلكين [مؤسسة إرشاد المستهلكين
 عرض،المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو الصناعية
 وكاالت، توزيع العينات، نشر مواد الدعاية واإلعالن،السلع
 دراسات، أبحاث التسويق، التسويق،االستيراد والتصدير
 خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج،التسويق
، اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر،المبيعات
 تنظيم المعارض لغايات تجارية أو،االستفتاء واستطالع اآلراء
، تنظيم المعارض التجارية لغايات تجارية أو إعالنية،إعالنية
، استشارات إدارة شؤون الموظفين،الدعاية واإلعالن الخارجي
 نشر،عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة
 وكاالت الدعاية، الدعاية واإلعالن،نصوص الدعاية واإلعالن
 تأجير وقت للدعاية، تأجير المساحات اإلعالنية،واإلعالن
،] ترويج المبيعات [لآلخرين،واإلعالن في وسائل االتصال
 تحديث مواد، خدمات التسويق عبر الهاتف،بحث الكفاالت
. كتابة نصوص الدعاية واإلعالن،الدعاية واإلعالن
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تاريخ ايداع الطلب :

18/11/2021

اسم طالب التسجيل:

الفريد لاللمنيوم
االردن
مؤسسة فردية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان-ضاحية الياسمين -شارع القدس
المحامي اياد قاسم خليل
11163عمان
178430

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تجارة التجزئة في االلمنيوم ولوازمها

Al-Fareed Aluminum
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

eaaN tpac lppA:

Amman-Dahiyat Al YasmeenAl Quds St

عنزاوي - 630763

الصنف

18/11/2021

Date of

35

630763- 11163 amman
35

Class

178430

pc oapN lty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Retail trade in aluminum and its accessories
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تاريخ ايداع الطلب :

12/12/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة السموع للقهوة
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 11511 -229عمان  -االردن

178533

من اجل البضائع/الخدمات التالية

بيع واستيراد وتصدير القهوة والمكسرات والبهارات بانواعها

Samu Coffee Company
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

229- 11511 Amman - Jordan

 11511 -229عمان  -االردن
الصنف

12/12/2021

Date of

229- 11511 Amman - Jordan
35

35

Class

178533

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Selling, importing and exporting coffee, nuts and
Spices of all kinds
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تاريخ ايداع الطلب :

13/12/2021

اسم طالب التسجيل:

احمد محمود محمد الكردي

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية

13/12/2021

Date of

ahmad mahmoud mohammad
al kurdi
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

eaaN tpac lppA:

اربد  -الحي الشرق  -دوار الدرة

irbid - al hai al sharqi

 11953 -550اربد  -الحي الشرق  -دوار
الدرة
178424

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تجارة الساتاليت واالجهزة الكهربائية

_______________________________________ا
لتنازل :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق
باستعمال اسم العائلة( الكردي ) بمعزل عن العالمه

550- 11953 irbid - al hai al
sharqi
35

35

Class

178424

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Satellite and electrical trade

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

تاريخ ايداع الطلب :

29/12/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة ابناء نصوح سعيد الكيالي-مناطق
حرة
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

عمان ،شارع اريتيريا االردن

178545

من اجل البضائع/الخدمات التالية

اسنيراد وتصدير وتجارة الساعات واالكسسوارات والمجوهرات

Nasouh Sa'aed Kayali Sons.
Co.-Duty Free
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

Amman, Eretieria st. Jordan

 11118 -360عمان ،شارع اريتيريا
االردن
الصنف

29/12/2021

Date of

360- 11118 Amman, Eretieria
st. Jordan
35

35

Class

178545

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

lmport and export and trade of watches
,accessories and jewelry
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

20/03/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة المسعودية لتجارة الذهب
والمجوهرات ذ.م.م

جنسية الطالب:

االردن
ذ.م.م

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

20/03/2022

Date of

Al Mas'udiyya Gold and
Jewelry Trading Company
LTD
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

المفرق ش  .الهاشمي عمارة رقم 01

Al - mafraq , hashemi str
building number 84

المحامي يزن احمد احمد عبد القادر
المصطفى  25110 -215عمان

215- 25110 amman

178462

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات البيع بالتجزئة او البيع بالجملة في المجوهرات والذهب
واالحجار الكريمة

35

35

Class

178462

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Whole sale and retail services in jewels gold and
gem
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

09/06/2022

eaaN tpac lppA:

Beautiful Mind for
Development & Consulting
Co.
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

09/06/2022

: تاريخ ايداع الطلب

شركة العقل الجميل للتطوير واالستشارات

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

:جنسية الطالب

 االردن،عمان

Amman, Jordan

11123 -230196 لجين لبيب يغمور
عمان

230196- 11123 amman
178444

Class

35

Goods/Services

ADVERTISING ,BUSINESS MANAGEMENT
,BUSINESS ADMINISTRATION OFFICE
FUNCTIONS

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

35

الصنف

178444

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال واالنشطة المكتبية

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة تم استنادا الحكام: شتراطات خاصة
) من قانون العالمات التجارية0( )فقرة02(المادة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

28/06/2022

eaaN tpac lppA:

Site Group for Services &
Well Drilling.
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

927157- 11110 amman
Class

35

Goods/Services

Advertising, business management, business
administrations, office functions.

________________________________________
Special condition : 1. The Registration of this
trademark is pursuant to provision of article 21
paragraph 2 of the trademarks law 2. Claiming
white , black and white Colors as per the specimen
filed at the trademark office
________________________________________
Disclaimer : Registration of this mark does not
give owners the exclusive right to use common
word ( GROUP) separately from the mark.

: تاريخ ايداع الطلب

شركة مجموعة الموقع للخدمات وحفر
االبار
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

مجمع طه حجاوي رقم،شارع مكة،عمان
012

amman ,macca street,taha
hijjawi complex.nom 240

178557

28/06/2022

- 927157

35

الصنف

هيا عبد الناصر الحواري
عمان11110
178557

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الدعاية واالعالن وإدارة وتوجيه االعمال واألنشطة المكتبية

_______________________________________ا
 ان تسجيل هذه العالمة تم استنادا ألحكام.2: شتراطات خاصة
 العالمة محددة.0  من قانون العالمات التجارية0  فقرة02 المادة
باأللوان األسود و األبيض واالحمر كما مودع لدى مسجل
العالمات التجارية
_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق: لتنازل
) كلمةGROUP( باستعمال بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

29/06/2022

eaaN tpac lppA:

Site Group for Services &
Well Drilling .
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

29/06/2022

: تاريخ ايداع الطلب

شركة مجموعة الموقع للخدمات وحفر
االبار
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

 االردن،عمان

AMMAN, JORDAN
927157- 11110 amman
178558

Class

35

Goods/Services

Advertising, business management , business
administrations , office functions.

________________________________________
Special condition : 1. The Registration of this
trademark is pursuant to provision of article 21
paragraph 2 of the trademarks law 2. Claiming
white , black and white Colors as per the specimen
filed at the trademark office
________________________________________
Disclaimer : Registration of this mark does not
give owners the exclusive right to use common
word ( GROUP) separately from the mark.

- 927157

35

الصنف

هيا عبد الناصر الحواري
عمان11110
178558

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الدعاية واالعالن وإدارة توجيه االعمال واألنشطة المكتبية

_______________________________________ا
 ان تسجيل هذه العالمة تم استنادا ألحكام.2: شتراطات خاصة
 العالمة محددة.0  من قانون العالمات التجارية0  فقرة02 المادة
باأللوان األسود و األبيض واالحمر كما مودع لدى مسجل
العالمات التجارية
_______________________________________ا
 ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق: لتنازل
) بمعزل عن العالمةGROUP( باستعمال كلمة
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

24/03/2021

eaaN tpac lppA:

ZoodPay SA
: Switzerland
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

24/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

زودباي اس ايه
سويسرا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

Rue Caroline 15A, c/o Mehrzad ،او مهرزاد خوي/ سي،ايه22 رو كارولين
Khoi, 1003 Lausanne,
 سويسرا، لوزان2226
Switzerland
Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
002222  ب. ص، شارع مكة،221 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن22200 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178600
36
36
178600

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ZOODPAY
Goods/Services

Financial services; factoring; online deferred debit
payment services that allow consumers to
purchase products on an online commerce
platform and settle the bill in multiple subsequent
payments at no additional charge; secure
commercial transaction services; processing and
management of mobile payments and contactless
transactions with merchants via handheld devices;
payment authorization, verification and transaction
processing services, namely processing of credit
card and debit card payments; electronic funds
transfer via telecommunications; transfer of funds
for the purchase of goods and services through
electronic communication networks; automated
payment services; payment services provided
through wireless telecommunication devices and
appliances; payment services for electronic
commerce; making cashless payment transactions;
online banking services; wire transfer services;
wire transfer processing; financial services
provided by telephone; computerized financial
services; online bill payment services; payment
and credit services.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CH
Claim No : 14195/2020
Claim Date : 2020-10-07

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 خدمات الدفع بالخصم المؤجل عبر، التخصيم،الخدمات المالية
اإلنترنت التي تسمح للمستهلكين بشراء المنتجات على منصة
التجارة عبر اإلنترنت وتسوية الفاتورة في مدفوعات الحقة
 خدمات المعامالت التجارية،متعددة دون أي رسوم إضافية
 معالجة وإدارة مدفوعات الهاتف المحمول والمعامالت،اآلمنة
 خدمات،غير التالمسية مع التجار عبر األجهزة المحمولة
تفويض الدفع والتحقق ومعالجة المعامالت وبالتحديد معالجة
 تحويل األموال،مدفوعات بطاقات االئتمان وبطاقات الدين
 تحويل األموال،اإللكتروني عبر االتصاالت السلكية والالسلكية
لشراء السلع والخدمات من خالل شبكات االتصاالت
 خدمات الدفع المقدمة من خالل، خدمات الدفع اآللي،اإللكترونية
 خدمات الدفع للتجارة،أجهزة ووسائل االتصاالت الالسلكية
 الخدمات، إجراء معامالت الدفع غير النقدي،اإللكترونية
 معالجة، خدمات التحويل البنكي،المصرفية عبر اإلنترنت
 الخدمات، الخدمات المالية المقدمة عبر الهاتف،التحويل البنكي
 خدمات، خدمات دفع الفواتير عبر اإلنترنت،المالية المحوسبة
.الدفع واالئتمان

CH : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
14195/2020 : رقم االدعاء
22-22-0202 : تاريخ االدعاء

272

Date of

10/06/2021

eaaN tpac lppA:

SANAD Fund for MSME
S.A., SICAV SIF
: Luxembourg
Foreign Company

lpc oapN ty

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
178621
36
36

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 : 302020117928
Claim Date : 2020-12-11
________________________________________
Special condition : claiming dark grey and orange
________________________________________
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

، بيرترانج0222 ، بورمخت.ايه. زد،62
لوكسمبورغ
- Amman الفكرية

أبو غزالة للملكية
 االردن22200  عمان002222 ب.ص
الصنف

178621

:جنسية الطالب
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
620202222000 : رقم االدعاء
22-20-0202 : تاريخ االدعاء
_______________________________________ا
 مع المطالبة بااللوان الرمادي الغامق: شتراطات خاصة
.والبرتقالي
_______________________________________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

11/07/2021
Xiaomi Inc.

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company
No.006, Floor 6, Building 6,
Yard 33, Middle Xierqi Road,
Haidian District, Beijing, China
Abu- Ghazaleh & Co.
Amman- P.O.Box 921100
Amman 11192 , Jordan
Class
178624
36
36

Goods/Services

Providing information relating to insurance;
insurance brokerage; insurance underwriting;
Providing financial information; financial
evaluation [insurance, banking, real estate]; lease
purchase financing; financial management;
Automobile lease financing; instalment loans;
Land vehicle credit sale (Financing lease); loans
[financing]; e wallet payment services; art
appraisal; real estate brokerage; financial customs
brokerage services; surety services; charitable fund
raising; fiduciary; lending against security.

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نو
، هايديان دستريكت،ميديل شيركي رود
 الصين،بكين
- 921100 ابوغزالة للملكية الفكرية
عمان11192
الصنف

178624

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 اكتتاب، سمسرة التأمين،تقديم المعلومات المتعلقة بالتأمين
 البنوك،  التقييم المالي [التأمين، تقديم المعلومات المالية،التأمين
 تمويل إيجار، ادارة مالية، تمويل اإليجار والشراء،] العقارات،
 بيع ائتمان المركبات األرضية (عقد، قروض التقسيط،السيارات
 خدمات دفع المحفظة،] قروض [تمويل،)إيجار تمويلي
 خدمات الوساطة، السمسرة العقارية، تقييم الفن،اإللكترونية
، جمع األموال الخيرية، خدمات الضمان،المالية الجمركية
. اإلقراض بضمان،مستشار توزيع أصول
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Date of

11/07/2021
Xiaomi Inc.

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company
No.006, Floor 6, Building 6,
Yard 33, Middle Xierqi Road,
Haidian District, Beijing, China
Abu- Ghazaleh & Co.
Amman- P.O.Box 921100
Amman 11192 , Jordan
Class
178697
36
36

Goods/Services

Providing information relating to insurance;
insurance brokerage; insurance underwriting;
Providing financial information; financial
evaluation [insurance, banking, real estate]; lease
purchase financing; financial management;
Automobile lease financing; instalment loans;
Land vehicle credit sale (Financing lease); loans
[financing]; e wallet payment services; art
appraisal; real estate brokerage; financial customs
brokerage services; surety services; charitable fund
raising; fiduciary; lending against security.

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نو
، هايديان دستريكت،ميديل شيركي رود
 الصين،بكين
- 921100 أبو غزالة للملكية الفكرية
عمان11192
الصنف

178697

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 اكتتاب، سمسرة التأمين،تقديم المعلومات المتعلقة بالتأمين
 البنوك،  التقييم المالي [التأمين، تقديم المعلومات المالية،التأمين
 تمويل إيجار، ادارة مالية، تمويل اإليجار والشراء،] العقارات،
 بيع ائتمان المركبات األرضية (عقد، قروض التقسيط،السيارات
 خدمات دفع المحفظة،] قروض [تمويل،)إيجار تمويلي
 خدمات الوساطة، السمسرة العقارية، تقييم الفن،اإللكترونية
، جمع األموال الخيرية، خدمات الضمان،المالية الجمركية
. اإلقراض بضمان،مستشار توزيع أصول
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

13/10/2021

eaaN tpac lppA:

Capital Bank Of Jordan
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Amman, issam ajloni str

13/10/2021

: تاريخ ايداع الطلب

بنك المال االردني
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

21 عمان شميساني ش عصام العجلوني

المحامي قصي حسين القضاة
Amman,Issam Aljloni street ,54
شميساني/ عمان11194 -941283ب.ص
21 شارع عصام العجلوني/
Class
الصنف
178649
36
36
178649
P.O.Box941283- 11194

Goods/Services

1. Electronic banking services. 2. Issuance of bank
checks. 3. Issuance of bank cards. 4. Charge card
and credit card services. 5. ATM card services 6.
Credit card and payment card services. 7. Cash
card services, charge card payment processing. 8.
Charge card services. 9. Electronic credit card
transactions, issuance of debit cards. 10. Issuance
of payment cards. 11. Payment card services,
prepaid card services, credit card, debit card and
electronic check transaction processing services.
12. Debit card payment processing services. 13.
Digital currency, digital currency exchange
services. 14. Monetary transfer, money transfers,
currency transfer services, electronic funds
transfer, electronic funds transfer services. 15.
Processing of bank transfer transactions 16.
Cheque cashing; cheque processing, issuance of
bank cheques; issuance of cheques. 17. Cheque
clearing services, issuing of travelers' cheques
(checks); processing of electronic cheque
payments Debit card Instant issuance Account
opening (Saving/current/ payroll) / Deposits
Facilities (Housing/Auto/Personal/land/ expats
loans) Credit cards with benefits for each card type
Remittances and Payments through efawateercom
LG, LC, Safety Deposit Box, certified cheques
issuance in JOD and foreign currencies,

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات البنك االلكترونية اصدار الشبكات اصدار بطاقات
مصرفية شحن البطاقة وخدمات البطاقة االئتمانية خدمات بطاقة
الدفع المباشر خدمات الدفع من خالل البطاقة االئتمانية خدمات
 إدارة وتشغيل الدفع من خالل البطاقة،بطاقة الدفع المباشر
خدمات شحن البطاقة اصدار بطاقة الدفع المباشر والبطاقات
،االئتمانية وتوفير خدمات خدمات الدفع من خالل البطاقة
 بطاقات، البطاقات االئتمانية،خدمات البطاقة المدفوعة مسبقا
 خدمات الدفع االلكترونية من خاللها اصدار،الدفع المباشر
بطاقات الدفع المباشر الشبكات االلكترونية خدمة تشغيل وإدارة
 خدمات بيع،الدفع لبطاقات الدفع المباشر العملة االلكترونية
،وشراء العمالت الكترونيا تحويل األموال والعمالت األخرى
 إدارة وتشغيل الحواالت.خدمات تحويل األموال الكترونيا
البنكية اصدار الشبكات البنكية وابداعها وتقاصها خدمات
 إصدار الشيكات السياحية (الشيكات) ؛،تخليص الشبكات
معالجة مدفوعات الشبكات اإللكترونية اصدار بطاقة الدفع
 ودائع/ )جاري/المباشر فتح حسابات بنكية(توفير رواتب
، أراضي، سيارات،تسهيالت (فروض سكنية شخصية
للمغتربين) البطاقات االئتمانية مع مميزات خاصة لكل نوع
efawateercom بطاقة الحواالت والمدفوعات من خالل
 اصدار شيكات، خدمة صناديق امانات، اعتمادات،كفاالت
،مصدقة بالدينار األردني والعمالت األجنبية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

13/10/2021

eaaN tpac lppA:

capital Bank of Jordan
: Jordan
Public Shareholding Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

13/10/2021

: تاريخ ايداع الطلب

ع.م.بنك المال االردني ش
االردن
مساهمة عامة

:اسم طالب التسجيل

Amman,Issam Aljloni street ,54 21 شارع عصام العجلوني/ شميساني/عمان
المحامي قصي حسين القضاة
Amman,Issam Aljloni street ,54
شميساني/ عمان11194 -941283ب.ص
21 شارع عصام العجلوني/
Class
الصنف
178647
36
36
178647
P.O.Box941283- 11194

Goods/Services

1. Electronic banking services. 2. Issuance of bank
checks. 3. Issuance of bank cards. 4. Charge card
and credit card services. 5. ATM card services 6.
Credit card and payment card services. 7. Cash
card services, charge card payment processing. 8.
Charge card services. 9. Electronic credit card
transactions, issuance of debit cards. 10. Issuance
of payment cards. 11. Payment card services,
prepaid card services, credit card, debit card and
electronic check transaction processing services.
12. Debit card payment processing services. 13.
Digital currency, digital currency exchange
services. 14. Monetary transfer, money transfers,
currency transfer services, electronic funds
transfer, electronic funds transfer services. 15.
Processing of bank transfer transactions 16.
Cheque cashing; cheque processing, issuance of
bank cheques; issuance of cheques. 17. Cheque
clearing services, issuing of travelers' cheques
(checks); processing of electronic cheque
payments Debit card Instant issuance Account
opening (Saving/current/ payroll) / Deposits
Facilities (Housing/Auto/Personal/land/ expats
loans) Credit cards with benefits for each card type
Remittances and Payments through efawateercom
LG, LC, Safety Deposit Box, certified cheques
issuance in JOD and foreign currencies,

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات البنك االلكترونية اصدار الشبكات اصدار بطاقات
مصرفية شحن البطاقة وخدمات البطاقة االئتمانية خدمات بطاقة
الدفع المباشر خدمات الدفع من خالل البطاقة االئتمانية خدمات
 إدارة وتشغيل الدفع من خالل البطاقة،بطاقة الدفع المباشر
خدمات شحن البطاقة اصدار بطاقة الدفع المباشر والبطاقات
،االئتمانية وتوفير خدمات خدمات الدفع من خالل البطاقة
 بطاقات، البطاقات االئتمانية،خدمات البطاقة المدفوعة مسبقا
 خدمات الدفع االلكترونية من خاللها اصدار،الدفع المباشر
بطاقات الدفع المباشر الشبكات االلكترونية خدمة تشغيل وإدارة
 خدمات بيع،الدفع لبطاقات الدفع المباشر العملة االلكترونية
،وشراء العمالت الكترونيا تحويل األموال والعمالت األخرى
 إدارة وتشغيل الحواالت.خدمات تحويل األموال الكترونيا
البنكية اصدار الشبكات البنكية وابداعها وتقاصها خدمات
 إصدار الشيكات السياحية (الشيكات) ؛،تخليص الشبكات
معالجة مدفوعات الشبكات اإللكترونية اصدار بطاقة الدفع
 ودائع/ )جاري/المباشر فتح حسابات بنكية(توفير رواتب
، أراضي، سيارات،تسهيالت (فروض سكنية شخصية
للمغتربين) البطاقات االئتمانية مع مميزات خاصة لكل نوع
efawateercom بطاقة الحواالت والمدفوعات من خالل
 اصدار شيكات، خدمة صناديق امانات، اعتمادات،كفاالت
،مصدقة بالدينار األردني والعمالت األجنبية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

13/10/2021

eaaN tpac lppA:

Capital Bank of Jordan
: Jordan
Public Shareholding Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Amman/ Shmeisani/54 Issam
Ajloni Str

13/10/2021

: تاريخ ايداع الطلب

ع.م.بنك المال االردني ش
االردن
مساهمة عامة

:اسم طالب التسجيل

 شارع عصام21 / الشميساني/عمان
العجلوني

المحامي قصي حسين القضاة
Amman,Issam Aljloni street ,54
شميساني/ عمان11194 -941283ب.ص
21 شارع عصام العجلوني/
Class
الصنف
178642
36
36
178642
P.O.Box941283- 11194

Goods/Services

1. Electronic banking services. 2. Issuance of bank
checks. 3. Issuance of bank cards. 4. Charge card
and credit card services. 5. ATM card services 6.
Credit card and payment card services. 7. Cash
card services, charge card payment processing. 8.
Charge card services. 9. Electronic credit card
transactions, issuance of debit cards. 10. Issuance
of payment cards. 11. Payment card services,
prepaid card services, credit card, debit card and
electronic check transaction processing services.
12. Debit card payment processing services. 13.
Digital currency, digital currency exchange
services. 14. Monetary transfer, money transfers,
currency transfer services, electronic funds
transfer, electronic funds transfer services. 15.
Processing of bank transfer transactions 16.
Cheque cashing; cheque processing, issuance of
bank cheques; issuance of cheques. 17. Cheque
clearing services, issuing of travelers' cheques
(checks); processing of electronic cheque
payments Debit card Instant issuance Account
opening (Saving/current/ payroll) / Deposits
Facilities (Housing/Auto/Personal/land/ expats
loans) Credit cards with benefits for each card type
Remittances and Payments through efawateercom
LG, LC, Safety Deposit Box, certified cheques
issuance in JOD and foreign currencies,

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ال خدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات البنك االلكترونية اصدار الشبكات اصدار بطاقات
مصرفية شحن البطاقة وخدمات البطاقة االئتمانية خدمات بطاقة
الدفع المباشر خدمات الدفع من خالل البطاقة االئتمانية خدمات
 إدارة وتشغيل الدفع من خالل البطاقة،بطاقة الدفع المباشر
خدمات شحن البطاقة اصدار بطاقة الدفع المباشر والبطاقات
،االئتمانية وتوفير خدمات خدمات الدفع من خالل البطاقة
 بطاقات، البطاقات االئتمانية،خدمات البطاقة المدفوعة مسبقا
 خدمات الدفع االلكترونية من خاللها اصدار،الدفع المباشر
بطاقات الدفع المباشر الشبكات االلكترونية خدمة تشغيل وإدارة
 خدمات بيع،الدفع لبطاقات الدفع المباشر العملة االلكترونية
،وشراء العمالت الكترونيا تحويل األموال والعمالت األخرى
 إدارة وتشغيل الحواالت.خدمات تحويل األموال الكترونيا
البنكية اصدار الشبكات البنكية وابداعها وتقاصها خدمات
 إصدار الشيكات السياحية (الشيكات) ؛،تخليص الشبكات
معالجة مدفوعات الشبكات اإللكترونية اصدار بطاقة الدفع
 ودائع/ )جاري/المباشر فتح حسابات بنكية(توفير رواتب
، أراضي، سيارات،تسهيالت (فروض سكنية شخصية
للمغتربين) البطاقات االئتمانية مع مميزات خاصة لكل نوع
efawateercom بطاقة الحواالت والمدفوعات من خالل
 اصدار شيكات، خدمة صناديق امانات، اعتمادات،كفاالت
،مصدقة بالدينار األردني والعمالت األجنبية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

13/10/2021

eaaN tpac lppA:

capital Bank of Jordan
: Jordan
Public Shareholding Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

13/10/2021

: تاريخ ايداع الطلب

ع.م.بنك المال االردني ش
االردن
مساهمة عامة

:اسم طالب التسجيل

Amman,Issam Aljloni street ,54 21 شارع عصام العجلوني/ شميساني/عمان
المحامي قصي حسين القضاة
Amman,Issam Aljloni street ,54
شميساني/ عمان11194 -941283ب.ص
21 شارع عصام العجلوني/
Class
الصنف
178639
36
36
178639
P.O.Box941283- 11194

Goods/Services

1. Electronic banking services. 2. Issuance of bank
checks. 3. Issuance of bank cards. 4. Charge card
and credit card services. 5. ATM card services 6.
Credit card and payment card services. 7. Cash
card services, charge card payment processing. 8.
Charge card services. 9. Electronic credit card
transactions, issuance of debit cards. 10. Issuance
of payment cards. 11. Payment card services,
prepaid card services, credit card, debit card and
electronic check transaction processing services.
12. Debit card payment processing services. 13.
Digital currency, digital currency exchange
services. 14. Monetary transfer, money transfers,
currency transfer services, electronic funds
transfer, electronic funds transfer services. 15.
Processing of bank transfer transactions 16.
Cheque cashing; cheque processing, issuance of
bank cheques; issuance of cheques. 17. Cheque
clearing services, issuing of travelers' cheques
(checks); processing of electronic cheque
payments Debit card Instant issuance Account
opening (Saving/current/ payroll) / Deposits
Facilities (Housing/Auto/Personal/land/ expats
loans) Credit cards with benefits for each card type
Remittances and Payments through efawateercom
LG, LC, Safety Deposit Box, certified cheques
issuance in JOD and foreign currencies,

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات البنك االلكترونية اصدار الشبكات اصدار بطاقات
مصرفية شحن البطاقة وخدمات البطاقة االئتمانية خدمات بطاقة
الدفع المباشر خدمات الدفع من خالل البطاقة االئتمانية خدمات
 إدارة وتشغيل الدفع من خالل البطاقة،بطاقة الدفع المباشر
خدمات شحن البطاقة اصدار بطاقة الدفع المباشر والبطاقات
،االئتمانية وتوفير خدمات خدمات الدفع من خالل البطاقة
 بطاقات، البطاقات االئتمانية،خدمات البطاقة المدفوعة مسبقا
 خدمات الدفع االلكترونية من خاللها اصدار،الدفع المباشر
بطاقات الدفع المباشر الشبكات االلكترونية خدمة تشغيل وإدارة
 خدمات بيع،الدفع لبطاقات الدفع المباشر العملة االلكترونية
،وشراء العمالت الكترونيا تحويل األموال والعمالت األخرى
 إدارة وتشغيل الحواالت.خدمات تحويل األموال الكترونيا
البنكية اصدار الشبكات البنكية وابداعها وتقاصها خدمات
 إصدار الشيكات السياحية (الشيكات) ؛،تخليص الشبكات
معالجة مدفوعات الشبكات اإللكترونية اصدار بطاقة الدفع
 ودائع/ )جاري/المباشر فتح حسابات بنكية(توفير رواتب
، أراضي، سيارات،تسهيالت (فروض سكنية شخصية
للمغتربين) البطاقات االئتمانية مع مميزات خاصة لكل نوع
efawateercom بطاقة الحواالت والمدفوعات من خالل
 اصدار شيكات، خدمة صناديق امانات، اعتمادات،كفاالت
،مصدقة بالدينار األردني والعمالت األجنبية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

13/10/2021

eaaN tpac lppA:

Capital Bank of Jordan
: Jordan
Public Shareholding Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Amman/ Shmeisani/54 Issam
Ajloni Str

13/10/2021

: تاريخ ايداع الطلب

ع.م.بنك المال االردني ش
االردن
مساهمة عامة

:اسم طالب التسجيل

 شارع عصام21 / الشميساني/عمان
العجلوني

المحامي قصي حسين القضاة
Amman,Issam Aljloni street ,54
شميساني/ عمان11194 -941283ب.ص
21 شارع عصام العجلوني/
Class
الصنف
178648
36
36
178648
P.O.Box941283- 11194

Goods/Services

1. Electronic banking services. 2. Issuance of bank
checks. 3. Issuance of bank cards. 4. Charge card
and credit card services. 5. ATM card services 6.
Credit card and payment card services. 7. Cash
card services, charge card payment processing. 8.
Charge card services. 9. Electronic credit card
transactions, issuance of debit cards. 10. Issuance
of payment cards. 11. Payment card services,
prepaid card services, credit card, debit card and
electronic check transaction processing services.
12. Debit card payment processing services. 13.
Digital currency, digital currency exchange
services. 14. Monetary transfer, money transfers,
currency transfer services, electronic funds
transfer, electronic funds transfer services. 15.
Processing of bank transfer transactions 16.
Cheque cashing; cheque processing, issuance of
bank cheques; issuance of cheques. 17. Cheque
clearing services, issuing of travelers' cheques
(checks); processing of electronic cheque
payments Debit card Instant issuance Account
opening (Saving/current/ payroll) / Deposits
Facilities (Housing/Auto/Personal/land/ expats
loans) Credit cards with benefits for each card type
Remittances and Payments through efawateercom
LG, LC, Safety Deposit Box, certified cheques
issuance in JOD and foreign currencies,

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات البنك االلكترونية اصدار الشبكات اصدار بطاقات
مصرفية شحن البطاقة وخدمات البطاقة االئتمانية خدمات بطاقة
الدفع المباشر خدمات الدفع من خالل البطاقة االئتمانية خدمات
 إدارة وتشغيل الدفع من خالل البطاقة،بطاقة الدفع المباشر
خدمات شحن البطاقة اصدار بطاقة الدفع المباشر والبطاقات
،االئتمانية وتوفير خدمات خدمات الدفع من خالل البطاقة
 بطاقات، البطاقات االئتمانية،خدمات البطاقة المدفوعة مسبقا
 خدمات الدفع االلكترونية من خاللها اصدار،الدفع المباشر
بطاقات الدفع المباشر الشبكات االلكترونية خدمة تشغيل وإدارة
 خدمات بيع،الدفع لبطاقات الدفع المباشر العملة االلكترونية
،وشراء العمالت الكترونيا تحويل األموال والعمالت األخرى
 إدارة وتشغيل الحواالت.خدمات تحويل األموال الكترونيا
البنكية اصدار الشبكات البنكية وابداعها وتقاصها خدمات
 إصدار الشيكات السياحية (الشيكات) ؛،تخليص الشبكات
معالجة مدفوعات الشبكات اإللكترونية اصدار بطاقة الدفع
 ودائع/ )جاري/المباشر فتح حسابات بنكية(توفير رواتب
، أراضي، سيارات،تسهيالت (فروض سكنية شخصية
للمغتربين) البطاقات االئتمانية مع مميزات خاصة لكل نوع
efawateercom بطاقة الحواالت والمدفوعات من خالل
 اصدار شيكات، خدمة صناديق امانات، اعتمادات،كفاالت
،مصدقة بالدينار األردني والعمالت األجنبية
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: تاريخ ايداع الطلب

Capital Bank of Jordan
: Jordan
Public Shareholding Company

ع.م.بنك المال األردني ش
االردن
مساهمة عامة

:اسم طالب التسجيل

city/street:Amman/Issam
Ajlouni street,54 Capital Bank

شميساني شارع/الشارع عمان/المدينة
21 عصام العجلوني

13/10/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

13/10/2021

Date of

المحامي قصي حسين القضاة
Amman,Issam Aljloni street ,54
شميساني/ عمان11194 -941283ب.ص
21 شارع عصام العجلوني/
Class
الصنف
178646
36
36
178646
P.O.Box941283- 11194

Goods/Services

1. Electronic banking services. 2. Issuance of bank
checks. 3. Issuance of bank cards. 4. Charge card
and credit card services. 5. ATM card services 6.
Credit card and payment card services. 7. Cash
card services, charge card payment processing. 8.
Charge card services. 9. Electronic credit card
transactions, issuance of debit cards. 10. Issuance
of payment cards. 11. Payment card services,
prepaid card services, credit card, debit card and
electronic check transaction processing services.
12. Debit card payment processing services. 13.
Digital currency, digital currency exchange
services. 14. Monetary transfer, money transfers,
currency transfer services, electronic funds
transfer, electronic funds transfer services. 15.
Processing of bank transfer transactions 16.
Cheque cashing; cheque processing, issuance of
bank cheques; issuance of cheques. 17. Cheque
clearing services, issuing of travelers' cheques
(checks); processing of electronic cheque
payments Debit card Instant issuance Account
opening (Saving/current/ payroll) / Deposits
Facilities (Housing/Auto/Personal/land/ expats
loans) Credit cards with benefits for each card type
Remittances and Payments through efawateercom
LG, LC, Safety Deposit Box, certified cheques
issuance in JOD and foreign currencies,

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات البنك االلكترونية اصدار الشبكات اصدار بطاقات
مصرفية شحن البطاقة وخدمات البطاقة االئتمانية خدمات بطاقة
الدفع المباشر خدمات الدفع من خالل البطاقة االئتمانية خدمات
 إدارة وتشغيل الدفع من خالل البطاقة،بطاقة الدفع المباشر
خدمات شحن البطاقة اصدار بطاقة الدفع المباشر والبطاقات
،االئتمانية وتوفير خدمات خدمات الدفع من خالل البطاقة
 بطاقات، البطاقات االئتمانية،خدمات البطاقة المدفوعة مسبقا
 خدمات الدفع االلكترونية من خاللها اصدار،الدفع المباشر
بطاقات الدفع المباشر الشبكات االلكترونية خدمة تشغيل وإدارة
 خدمات بيع،الدفع لبطاقات الدفع المباشر العملة االلكترونية
،وشراء العمالت الكترونيا تحويل األموال والعمالت األخرى
 إدارة وتشغيل الحواالت.خدمات تحويل األموال الكترونيا
البنكية اصدار الشبكات البنكية وابداعها وتقاصها خدمات
 إصدار الشيكات السياحية (الشيكات) ؛،تخليص الشبكات
معالجة مدفوعات الشبكات اإللكترونية اصدار بطاقة الدفع
 ودائع/ )جاري/المباشر فتح حسابات بنكية(توفير رواتب
، أراضي، سيارات،تسهيالت (فروض سكنية شخصية
للمغتربين) البطاقات االئتمانية مع مميزات خاصة لكل نوع
efawateercom بطاقة الحواالت والمدفوعات من خالل
 اصدار شيكات، خدمة صناديق امانات، اعتمادات،كفاالت
،مصدقة بالدينار األردني والعمالت األجنبية
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: تاريخ ايداع الطلب

Capital Bank of Jordan
: Jordan
Public Shareholding Company

ع.م.بنك المال األردني ش
االردن
مساهمة عامة

:اسم طالب التسجيل

cityLstreet:Amman, Issam
Ajlouni street ,54 CapitalBank

شارع/ شميساني/الشارع عمان/المدينة
21 عصام العجلوني

13/10/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

13/10/2021

Date of

المحامي قصي حسين القضاة
Amman,Issam Aljloni street ,54
شميساني/ عمان11194 -941283ب.ص
21 شارع عصام العجلوني/
Class
الصنف
178650
36
36
178650
P.O.Box941283- 11194

Goods/Services

1. Electronic banking services. 2. Issuance of bank
checks. 3. Issuance of bank cards. 4. Charge card
and credit card services. 5. ATM card services 6.
Credit card and payment card services. 7. Cash
card services, charge card payment processing. 8.
Charge card services. 9. Electronic credit card
transactions, issuance of debit cards. 10. Issuance
of payment cards. 11. Payment card services,
prepaid card services, credit card, debit card and
electronic check transaction processing services.
12. Debit card payment processing services. 13.
Digital currency, digital currency exchange
services. 14. Monetary transfer, money transfers,
currency transfer services, electronic funds
transfer, electronic funds transfer services. 15.
Processing of bank transfer transactions 16.
Cheque cashing; cheque processing, issuance of
bank cheques; issuance of cheques. 17. Cheque
clearing services, issuing of travelers' cheques
(checks); processing of electronic cheque
payments Debit card Instant issuance Account
opening (Saving/current/ payroll) / Deposits
Facilities (Housing/Auto/Personal/land/ expats
loans) Credit cards with benefits for each card type
Remittances and Payments through efawateercom
LG, LC, Safety Deposit Box, certified cheques
issuance in JOD and foreign currencies,

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات البنك االلكترونية اصدار الشبكات اصدار بطاقات
مصرفية شحن البطاقة وخدمات البطاقة االئتمانية خدمات بطاقة
الدفع المباشر خدمات الدفع من خالل البطاقة االئتمانية خدمات
 إدارة وتشغيل الدفع من خالل البطاقة،بطاقة الدفع المباشر
خدمات شحن البطاقة اصدار بطاقة الدفع المباشر والبطاقات
،االئتمانية وتوفير خدمات خدمات الدفع من خالل البطاقة
 بطاقات، البطاقات االئتمانية،خدمات البطاقة المدفوعة مسبقا
 خدمات الدفع االلكترونية من خاللها اصدار،الدفع المباشر
بطاقات الدفع المباشر الشبكات االلكترونية خدمة تشغيل وإدارة
 خدمات بيع،الدفع لبطاقات الدفع المباشر العملة االلكترونية
،وشراء العمالت الكترونيا تحويل األموال والعمالت األخرى
 إدارة وتشغيل الحواالت.خدمات تحويل األموال الكترونيا
البنكية اصدار الشبكات البنكية وابداعها وتقاصها خدمات
 إصدار الشيكات السياحية (الشيكات) ؛،تخليص الشبكات
معالجة مدفوعات الشبكات اإللكترونية اصدار بطاقة الدفع
 ودائع/ )جاري/المباشر فتح حسابات بنكية(توفير رواتب
، أراضي، سيارات،تسهيالت (فروض سكنية شخصية
للمغتربين) البطاقات االئتمانية مع مميزات خاصة لكل نوع
efawateercom بطاقة الحواالت والمدفوعات من خالل
 اصدار شيكات، خدمة صناديق امانات، اعتمادات،كفاالت
،مصدقة بالدينار األردني والعمالت األجنبية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

24/11/2021

eaaN tpac lppA:

hafez yousef hafez ahmad
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

حافظ يوسف حافظ احمد
االردن
مؤسسة فردية

:اسم طالب التسجيل

 الشميساني-  عمان11953 -430

430- 11953 amman - shmesani
Class

: تاريخ ايداع الطلب

 الشميساني- عمان

amman - shmesani

178614

24/11/2021

36

Goods/Services

36

الصنف

178614

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Financial advice ,financial affairs ,financial
analyses ,financial Consultation, financial
consulting, financial evolution, financial exchange
,financial information ,financial investment,
financial feasibility studies ,conducting financial
Feasibility studies.

 تحليالت مالية االستشارات مالية٠ استشارات مالية شؤون مالية
؛ االستشارات المالية التقييم المالي ؛ التبادل المالي ؛ المعلومات
 دراسات الجدوى المالية إجراء٠  االستثمار المالي, المالية
.المعامالت المالية دراسات جدوى

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

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
) بمعزل عنfinance & accounting ( باستعمال الكلمة
العالمه
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

17/01/2022

eaaN tpac lppA:

Arab Bank PLC
: Jordan
Public Shareholding Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

ع.م.البنك العربي ش
االردن
مساهمة عامة

:اسم طالب التسجيل

11195 -950545ب.احمد الحمود ص
0 شارع شاكر بن زيد عمارة- عمان

P.O.Box950545- 11195 amman -

Goods/Services

: تاريخ ايداع الطلب

0 شارع شاكر بن زيد عمارة- عمان

amman -Prince Shaker Bin
Zaid Building 8
Prince Shaker Bin Zaid
Building 8
Class
178527
36

17/01/2022

36

الصنف

178527

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Debit card payment processing; accounts
receivable financing; online cash account services;
insurance brokerage; insurance consultancy;
insurance information; brokerage of real estate;
evaluation of real estate; providing real estate
information; real estate affairs; real estate
consultancy.

معالجة الدفع ببطاقة الخصم؛ ذمم مدينة؛ خدمات الحساب النقدي
عبر اإلنترنت؛ وساطة التأمين استشارات التأمين معلومات
التأمين؛ الوساطة العقارية تقييم العقارات تقديم معلومات عن
العقارات؛ شؤون العقارات االستشارات العقارية

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

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

Date of

17/01/2022

eaaN tpac lppA:

Arab Bank PLC
: Jordan
Public Shareholding Company

pc oapN lty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

ع.م.البنك العربي ش
االردن
مساهمة عامة

:اسم طالب التسجيل

11195 -950545ب.احمد الحمود ص
0 شارع شاكر بن زيد عمارة- عمان

P.O.Box950545- 11195 amman -

Goods/Services

: تاريخ ايداع الطلب

0 شارع شاكر بن زيد عمارة- عمان

amman -Prince Shaker Bin
Zaid Building 8
Prince Shaker Bin Zaid
Building 8
Class
178528
36

17/01/2022

36

الصنف

178528

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Debit card payment processing; accounts
receivable financing; online cash account services;
insurance brokerage; insurance consultancy;
insurance information; brokerage of real estate;
evaluation of real estate; providing real estate
information; real estate affairs; real estate
consultancy.

معالجة الدفع ببطاقة الخصم؛ ذمم مدينة؛ خدمات الحساب النقدي
عبر اإلنترنت؛ وساطة التأمين استشارات التأمين معلومات
التأمين؛ الوساطة العقارية تقييم العقارات تقديم معلومات عن
العقارات؛ شؤون العقارات االستشارات العقارية

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

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

285

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

17/01/2022

eaaN tpac lppA:

Arab Bank PLC
: Jordan
Public Shareholding Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

ع.م.البنك العربي ش
االردن
مساهمة عامة

:اسم طالب التسجيل

11195 -950545ب.احمد الحمود ص
0 شارع شاكر بن زيد عمارة- عمان

P.O.Box950545- 11195 amman -

Goods/Services

: تاريخ ايداع الطلب

0 شارع شاكر بن زيد عمارة- عمان

amman -Prince Shaker Bin
Zaid Building 8
Prince Shaker Bin Zaid
Building 8
Class
178526
36

17/01/2022

36

الصنف

178526

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 ريفلكت عدي عبرIn respect of the following
goods/services Debit card payment processing;
accounts receivable financing; online cash account
services; insurance brokerage; abl insurance
consultancy; insurance information; brokerage of
real estate; evaluation of real estate; providing real
estate information; real estate affairs; real estate
consultancy.

 الخدمات التالية معالجة الدفع ببطاقة/ ريفل أجل البضائع
الخصم؛ ذمم مدينة؛ خدمات الحساب النقدي عبر اإلنترنت؛
وساطة التأمين استشارات التأمين معلومات التأمين؛ الوساطة
العقارية تقييم العقارات تقديم معلومات عن العقارات؛ شؤون
العقارات االستشارات العقارية

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

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

Date of

26/05/2021

eaaN tpac lppA:

Fotech Group Limited
: United Kingdom
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Chertsey Road, Sunbury-onThames, Middlesex, TW16
7BP, United Kingdom
Abu- Ghazaleh & Co. AmmanP.O.Box 921100 Amman
11192 , Jordan
178607

Class

37

26/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

فوتيك جروب ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 ميدل، ثيمز-أون- صنبيري،تشيرتسي رود
 المملكة، بي بيه2 22  تي دبليو،إسكس
المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكرية
 مبنى مجموعة11192 -65100901ب.ص
، شارع مكة،221 طالل أبوغزالة بناية رقم
 االردن22200  عمان002222  ب.ص
الصنف
37
178607

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

FOTECH
Goods/Services

Installation, monitoring, repair and information
services relating to distributed acoustic sensing
systems; installation, monitoring, repair and
information services relating to vibration sensors,
acoustic sensors and pressure sensors; installation,
monitoring, repair and information services
relating to fibre optic apparatus, systems,
equipment and installations; installation,
monitoring, repair and information services
relating to fibre optic apparatus, systems,
equipment and installations for sensing pressure or
vibration; installation, monitoring, repair and
information services relating to fibre optic cables;
installation, monitoring, repair and information
services relating to fibre optic cables being
pressure or vibration sensitive; advice and
consultancy relating to such services.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات التركيب والمراقبة واإلصالح والمعلومات المتعلقة
 خدمات التركيب،بأنظمة االستشعار الصوتية الموزعة
والمراقبة واإلصالح والمعلومات المتعلقة بأجهزة استشعار
،االهتزاز وأجهزة االستشعار الصوتية وأجهزة استشعار الضغط
خدمات التركيب والمراقبة واإلصالح والمعلومات المتعلقة
،)بأجهزة وأنظ مة ومعدات ومنشآت األلياف البصرية (الضوئية
خدمات التركيب والمراقبة واإلصالح والمعلومات المتعلقة
)بأجهزة وأنظمة ومعدات وتركيبات األلياف البصرية (الضوئية
 خدمات التركيب والمراقبة،الستشعار الضغط أو االهتزاز
واإلصالح والمعلومات المتعلقة بكابالت األلياف الضوئية
 خدمات التركيب والمراقبة واإلصالح والمعلومات،)(البصرية
 الحساسة للضغط،)المتعلقة بكابالت األلياف الضوئية (البصرية
. المشورة واالستشارات المتعلقة بهذه الخدمات،أو االهتزاز
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Date of

11/07/2021
Xiaomi Inc.

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company
No.006, Floor 6, Building 6,
Yard 33, Middle Xierqi Road,
Haidian District, Beijing, China
Abu- Ghazaleh & Co. AmmanP.O.Box 921100 Amman
11192 , Jordan
Class
178585
37
37

Goods/Services

Providing information relating to repairs; construction
consultancy; plumbing; construction; mining extraction;
Upholstering; cleaning of buildings; heating equipment
installation and repair; installation, maintenance and repair
of computer hardware; installation and repair of air
conditioning apparatus; electric appliance installation and
repair; kitchen equipment installation; interference
suppression in electrical apparatus; motor vehicle
maintenance and repair; vehicle breakdown repair services;
vehicle battery charging; Vehicle repair services;
photographic apparatus repair; safe maintenance and repair;
re tinning; tyre balancing; furniture maintenance; Cleaning
of clothing; leather care, cleaning and repair; sterilization of
washing machine; disinfecting; vermin exterminating, other
than for agriculture, aquaculture, horticulture and forestry;
elevator installation and repair; burglar alarm installation and
repair; shoe polishing; telephone installation and repair;
parasol repair; restoration of works of art; tuning of musical
instruments; swimming pool maintenance; Rental of
drainage pumps; repair of power lines; hand tools repair;
jewellery repair; installation and repair of entertainment and
sports facilities; Rental of dishwashing machines; Luggage
repair; binoculars repair; toys or dolls repair; Cell phone
battery renewal services; Cell phone back cover renewal
services; Cell phone screen cover renewal services; repair of
apparatus and devices for games; computers repair; fire
alarms repair and maintenance; cell phone repair; repair and
maintenance of smartphones; cell phone battery charging
services.

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نو
، هايديان دستريكت،ميديل شيركي رود
 الصين،بكين
- 921100 أبو غزالة للملكية الفكرية
عمان11192
الصنف

178585

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 اعمال، السباكة، استشارات البناء،توفير المعلومات المتعلقة باإلصالحات
 تركيب معدات التدفئة، تنظيف المباني، تنجيد، استخراج التعدين،بناء
 تركيب وإصالح، تركيب وصيانة وإصالح أجهزة الكمبيوتر،وإصالحها
 تركيب معدات، تركيب وإصالح األجهزة الكهربائية،أجهزة التكييف
، صيانة وإصالح المركبات، قمع التداخل في األجهزة الكهربائية،المطبخ
 شحن بطارية السيارةن خدمات إصالح،خدمات إصالح أعطال المركبات
، إعادة تعليب، الصيانة واإلصالح اآلمن، إصالح أجهزة التصوير،المركبات
 العناية بالجلد وتنظيفه، تنظيف المالبس، صيانة األثاث،موازنة اإلطارات
 فيما عدا الزراعة وتربية،  إبادة الحشرات، تطهير، تعقيم الغسالة،وإصالحه
 تركيب، تركيب المصاعد واصالحها،األحياء المائية والبستنة والحراجة
 تركيب الهاتف، تلميع األحذية،وإصالح أجهزة اإلنذار ضد السرقة
، ضبط اآلالت الموسيقية، ترميم األعمال الفنية، إصالح المظلة،وإصالحه
 إصالح خطوط، تأجير مضخات الصرف الصحي،صيانة حمامات السباحة
 تركيب وإصالح، إصالح المجوهرات، إصالح األدوات اليدوية،الكهرباء
 إصالح، تأجير ماكينات غسيل األطباق،المرافق الترفيهية والرياضية
 خدمات تجديد بطارية، إصالح اللعب أو الدمى، إصالح المناظير،األمتعة
 خدمات، خدمات تجديد الغطاء الخلفي للهاتف الخلوي،الهاتف المحمول
 إصالح، تصليح اجهزة واجهزة االلعاب،تجديد غطاء شاشة الهاتف الخليوي
 إصالح، خدمات إصالح وصيانة أجهزة إنذار الحريق،أجهزة الكمبيوتر
 خدمات شحن بطارية، إصالح وصيانة الهواتف الذكية،الهاتف الخليوي
.الهاتف الخليوي
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تاريخ ايداع الطلب :

16/11/2021

اسم طالب التسجيل:

سيالنيكار.كوم (م.م.ح)
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

16/11/2021

Date of

)SellAnyCar.com (FZE
: United Arab Emirates
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

الشارقة ،االمارات العربية المتحدة
شركة التميمي للمحاماه واالستشارات
القانونية المحامي المناب عالء البطاينة
 11195 -18055عمان
الصنف
178432

من اجل البضائع/الخدمات التالية

معالجة المركبات بمواد مضادة للصدأ ،غسل السيارات ،تركيب
األبواب والنوافذ ،تركيب وصيانة وإصالح المعدات اآللية،
صيانة وإصالح السيارات ،غسل السيارات ،دهان السطوح
الداخلية والخارجية ،إعادة بناء المحركات المعطلة أو التالفة
جزئياً ،إعادة بناء الماكينات المعطلة أو التالفة جزئياً ،تأجير
الجرافات (البولدوزرات) ،تأجير الرافعات [معدات إنشاء]،
تأجير الحفارات ،تأجير آالت كناسة الطرق ،معلومات عن
اإلصالح ،إصالح أقفال الحماية ،إعادة الطالء بالقصدير ،إعادة
تلبيس اإلطارات بالمطاط ،مقاومة الصدأ ،السنفرة بالرمل،
نصب السقاالت ،تنجيد األثاث ،إصالح مواد التنجيد ،التلميع
بالورنيش ،تقديم المساعدة في حال تعطل المركبات [خدمات
تصليح] ،تنظيف المركبات ،تشحيم المركبات ،صيانة
[التزود
المركبات ،تلميع المركبات ،محطات خدمة المركبات
ّ
بالوقود والصيانة] ،غسل المركبات ،فلكنة اإلطارات بالمطاط
[إصالح] ،الغسيل ،تنظيف النوافذ.

Sharjah , UAE
18055- 11195 Amman

37

37

Class

178432

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Anti-rust treatment for vehicles; car wash
installation of doors and windows; machinery
installation, maintenance and repair; motor vehicle
;maintenance and repair; motor vehicle wash
painting, interior and exterior; rebuilding engines
;that have been worn or partially destroyed
rebuilding machines that have been worn or
partially destroyed; rental of bulldozers; rental of
cranes [construction equipment]; rental of
;excavators; rental of road sweeping machines
repair information; repair of security locks; re;tinning; retreading of tires [tyres]; rustproofing
sanding; scaffolding; upholstering; upholstery
repair; varnishing; vehicle breakdown assistance
[repair]; vehicle cleaning; vehicle lubrication
;[greasing]; vehicle maintenance; vehicle polishing
vehicle service stations [refuelling and
maintenance]; vehicle wash; vulcanization of tires
[tyres] [repair]; washing; window cleaning.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

17/02/2022

eaaN tpac lppA:

yassin Muhammed abu Mansi
and partner company
: Jordan
General Partnership Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

37

Goods/Services

Tuning of engines for motor vehicles (check
cars)Consultancy relating to vehicle repair; repair,
maintenance and overhaul of automobiles; repair
of automobiles; repair of suspension systems for
vehicles; repair of trucks; repair of trailers; repair
and maintenance of vehicles; repair and
maintenance of engines for motor vehicles;
automotive refinishing; repair of vehicle washing
installations; cleaning of cars; repair and
maintenance of motor vehicles

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

شركة ياسين محمد ابو منسي وشريكه

:اسم طالب التسجيل

 االردن-  عمان11623 -557
 االردن-  عمان11623 -557

557- 11623 amman - jordan
Class

: تاريخ ايداع الطلب

االردن
تضامن

557- 11623 amman - jordan

178674

17/02/2022

37

الصنف

178674

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

موازنه محركات، )ضبط محركات السيارات( فحص السيارات
 صيانة،السيارات استشارات تتعلق بإصالح المركبات; إصالح
و تجديد ال سيارات; إصالح السيارات; إصالح أنظمة التعليق
للسيارات; إصالح شاحنات; إصالح عربات; إصالح و صيانة
المركبات; إصالح و صيانة محركات السيارات; إعادة طالء
;سيارات; إصالح منشآت غسيل السيارات; تنظيف سيارات
إصالح و صيانة السيارات و محركاتها; صيانة واصالح
.السيارات; موازنة محركات السيارات; موازنة العجالت

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: _التنازل
باستعمال (الطيراوي) بمعزل عن العالمه
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

23/05/2022

eaaN tpac lppA:

Smart Construction Company
for trading of electronic
advanced devices and systems
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

23/05/2022

: تاريخ ايداع الطلب

شركة االعمار الذكي لتجارة االجهزة
واالنظمة الكهربائية وااللكتروني المتقدمة

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

:جنسية الطالب

amman abdali st suleiman al
nabulsi

عمان العبدلي ش سليمان النابلسي

760- 11953 amman abdali st
suleiman al nabulsi

 عمان العبدلي ش سليمان11953 -760
النابلسي

178544

Class

37

Goods/Services

Installation of security system, advisory services
relating to the installation of security and safety
equipment; installation, maintenance and repair of
security and safety equipment; installation and
repair of home security alarm systems

37

الصنف

178544

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تركيب انظمة الحماية و تقديم االستشارات المتعلقة بتركيب
انظمة الحماية و ترکيب و صيانة المعدات و االنظمة و تركيب
انظمة االنذار و الحماية للمنازل

291

Date of

11/07/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Xiaomi Inc.
: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

No.006, floor 6, building 6,
،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نمبر
yard 33, middle Xierqi Road,
، هايديان ديستريكت،ميدل كسيركي رود
Haidian District, Beijing, China
 الصين،بكين
Abu- Ghazaleh & Co. Amman- 921100 أبو غزالة للملكية الفكرية
P.O.Box 921100 Amman
عمان11192
11192 , Jordan
Class
الصنف
178581
38
38
178581

Goods/Services

News agency services; broadcasting services;
Television broadcasting; broadcasting of
programmes via the internet; Providing internet
chatrooms; Streaming of data; Providing instant
message transmission services; Message sending;
Communications by cellular phones; Providing
telecommunications connections to a global
computer network; Providing user access to global
computer networks; provision of on line forums;
Providing access to databases; Video on demand
transmission; Electronic bulletin board services
[telecommunications services]; Telephone
services; transmission of electronic mail;
videoconferencing services; chatroom services for
social networking; communications by computer
terminals; rental of smartphones.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 بث، البث التلفزيوني، خدمات البث،خدمات وكالة األنباء
، توفير غرف دردشة على اإلنترنت،البرامج عبر اإلنترنت
 إرسال، تقديم خدمات نقل الرسائل الفورية،تدفق البيانات
 توفير روابط، االتصاالت عن طريق الهواتف الخلوية،الرسائل
 توفير وصول المستخدم إلى،اتصاالت بشبكة كمبيوتر عالمية
 توفير، توفير منتديات على اإلنترنت،شبكات الكمبيوتر العالمية
 خدمات، نقل الفيديو عند الطلب،الوصول إلى قواعد البيانات
 خدمات،]لوحة اإلعالنات اإللكترونية [خدمات االتصاالت
، خدمات مؤتمرات الفيديو، نقل البريد اإللكتروني،الهاتف
 االتصاالت عن،خدمات غرف الدردشة للشبكات االجتماعية
. تأجير الهواتف الذكية،طريق محطات الكمبيوتر
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Date of

11/07/2021
Xiaomi Inc.

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company
No.006, Floor 6, Building 6,
Yard 33, Middle Xierqi Road,
Haidian District, Beijing, China
9211Abu- Ghazaleh & Co.
Amman- P.O.Box 921100
Amman 11192 , Jordan
Class
178587
38
38

Goods/Services

News agency services; broadcasting services;
Television broadcasting; broadcasting of
programmes via the internet; Providing internet
chatrooms; Streaming of data; Providing instant
message transmission services; Message sending;
Communications by cellular phones; Providing
telecommunications connections to a global
computer network; Providing user access to global
computer networks; provision of on line forums;
Providing access to databases; Video on demand
transmission; Electronic bulletin board services
[telecommunications services]; Telephone
services; transmission of electronic mail;
videoconferencing services; chatroom services for
social networking; communications by computer
terminals; rental of smartphones.

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نو
، هايديان دستريكت،ميديل شيركي رود
 الصين،بكين
- 921100 أبو غزالة للملكية الفكرية
عمان11192
الصنف

178587

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 بث، البث التلفزيوني، خدمات البث،خدمات وكالة األنباء
، توفير غرف دردشة على اإلنترنت،البرامج عبر اإلنترنت
 إرسال، تقديم خدمات نقل الرسائل الفورية،تدفق البيانات
 توفير روابط، االتصاالت عن طريق الهواتف الخلوية،الرسائل
 توفير وصول المستخدم إلى،اتصاالت بشبكة كمبيوتر عالمية
 توفير، توفير منتديات على اإلنترنت،شبكات الكمبيوتر العالمية
 خدمات، نقل الفيديو عند الطلب،الوصول إلى قواعد البيانات
 خدمات،]لوحة اإلعالنات اإللكترونية [خدمات االتصاالت
، خدمات مؤتمرات الفيديو، نقل البريد اإللكتروني،الهاتف
 االتصاالت عن،خدمات غرف الدردشة للشبكات االجتماعية
. تأجير الهواتف الذكية،طريق محطات الكمبيوتر
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

22/11/2021

eaaN tpac lppA:

David Kuttab & Partner
Company
: Jordan
General Partnership Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

radio and satellite broadcasting

38

شركة ديفيد كتاب وشريكته

:اسم طالب التسجيل

)  شارع عرار ( وادي صقرة210 / عمان
 شارع210 /  عمان11118 -20513
) عرار ( وادي صقرة

20513- 11118 142 Arar Street
(Wadi Saqra )Amman
Class

: تاريخ ايداع الطلب

االردن
تضامن

142 Arar Street (Wadi Saqra
)Amman

178534

22/11/2021

38

الصنف

178534

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

البث االذاعي والفضائي
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Date of

11/07/2021
Xiaomi Inc.

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company
No.006, Floor 6, Building 6,
Yard 33, Middle Xierqi Road,
Haidian District, Beijing, China
Abu- Ghazaleh & Co. AmmanP.O.Box 921100 Amman
11192 , Jordan
Class
178596
39
39

Goods/Services

Transportation logistics; unloading cargo;
providing traffic information; transport; passenger
transport; packaging of goods; piloting; hauling;
vehicle breakdown towing services; freight
[shipping of goods]; car transport; Automobile
rescue; Rental car transport; Automobile lease
service with drivers; air transport; vehicle rental;
car sharing services; Electrical vehicle rental;
garage rental; car rental; chauffeur services; car
parking; horse rental; storage; rental of diving
suits; distribution of energy; operating canal locks;
courier services [messages or merchandise]; parcel
delivery; delivery of goods; Travel information;
travel reservation; transport by pipeline; rental of
wheelchairs; launching of satellites for others;
bottling services; Rental of strollers.

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نو
، هايديان دستريكت،ميديل شيركي رود
 الصين،بكين
- 921100 أبو غزالة للملكية الفكرية
عمان11192
الصنف

178596

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 توفير المعلومات، تفريغ البضائع،النقل والخدمات اللوجستية
 قيادة، تغليف البضائع، نقل الركاب، المواصالت،المرورية
 تقديم المساعدة عند تعطل المركبات [جر، الجر أو النقل،طائرة
 إنقاذ، نقل السيارات،] الشحن [شحن البضائع،]المركبة
 خدمة تأجير السيارات مع، تأجير سيارات النقل،السيارات
 خدمات مشاركة، تأجير مركبات، النقل الجوي،السائقين
 تاجير، تأجير المرآب، تأجير السيارات الكهربائية،السيارة
، تخزين، تأجير خيول، مواقف السيارات، خدمات السائق،سيارة
 خدمات، تشغيل أقفال القناة، توزيع الطاقة،تأجير بدالت الغوص
 توصيل، تسليم الطرود،]البريد السريع [الرسائل أو البضائع
 النقل عن طريق خطوط، حجز السفر، معلومات السفر،البضائع
 إطالق األقمار الصناعية، تأجير الكراسي المتحركة،األنابيب
. تأجير عربات األطفال، خدمات التعبئة،للغير
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Date of

11/07/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Xiaomi Inc.
: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

No.006, floor 6, building 6,
،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نمبر
yard 33, middle Xierqi Road,
، هايديان ديستريكت،ميدل كسيركي رود
Haidian District, Beijing, China
 الصين،بكين
Abu- Ghazaleh & Co. Amman- 621100 ابو غزالة للملكية الفكرية
P.O.Box 921100 Amman
عمان11192
11192 , Jordan
Class
الصنف
178695
39
39
178695

Goods/Services

Transportation logistics; unloading cargo;
providing traffic information; transport; passenger
transport; packaging of goods; piloting; hauling;
vehicle breakdown towing services; freight
[shipping of goods]; car transport; Automobile
rescue; Rental car transport; Automobile lease
service with drivers; air transport; vehicle rental;
car sharing services; Electrical vehicle rental;
garage rental; car rental; chauffeur services; car
parking; horse rental; storage; rental of diving
suits; distribution of energy; operating canal locks;
courier services [messages or merchandise]; parcel
delivery; delivery of goods; Travel information;
travel reservation; transport by pipeline; rental of
wheelchairs; launching of satellites for others;
bottling services; Rental of strollers.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 توفير المعلومات، تفريغ البضائع،والخدمات اللوجستية
 قيادة، تغليف البضائع، نقل الركاب، المواصالت،المرورية
 تقديم المساعدة عند تعطل المركبات [جر، الجر أو النقل،طائرة
 إنقاذ، نقل السيارات،] الشحن [شحن البضائع،]المركبة
 خدمة تأجير السيارات مع، تأجير سيارات النقل،السيارات
 خدمات مشاركة، تأجير مركبات، النقل الجوي،السائقين
 تاجير، تأجير المرآب، تأجير السيارات الكهربائية،السيارة
، تخزين، تأجير خيول، مواقف السيارات، خدمات السائق،سيارة
 خدمات، تشغيل أقفال القناة، توزيع الطاقة،تأجير بدالت الغوص
 توصيل، تسليم الطرود،]البريد السريع [الرسائل أو البضائع
 النقل عن طريق خطوط، حجز السفر، معلومات السفر،البضائع
 إطالق األقمار الصناعية، تأجير الكراسي المتحركة،األنابيب
. تأجير عربات األطفال، خدمات التعبئة،للغير
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

01/11/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة مصفاة البترول االردنية

Jordan Petroleum Refinery
Co.Ltd
: Jordan
Public Shareholding Company

 1079 -1118عمان ،شارع الرينبو

1118- 1079 Amman,rainbow str

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مساهمة عامة

 1079 -1118عمان ،شارع الرينبو
178464

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تكرير الوقود  .تكرير النفط خدمات التكرير تكرير مواد الوقود
تكرير البتروكيماويات

01/11/2021

Date of
eaaN tpac lppA:

1118- 1079 Amman,rainbow str
40

40

Class

178464

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Fuel refining, oil refining, refining services,
refining of fuel materials, refining of
petrochemicals.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

25/11/2019

eaaN tpac lppA:

Arab Consulting For
Consultancy And Investment
Co
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

25/11/2019

: تاريخ ايداع الطلب

شركة المستشارون العرب لالستشارات
واالستثمار

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

:جنسية الطالب

ش وصفي التل- عمان

amman -wasfi al tal

المحامي بسام راجح محمد قشوع
جبل الحسن-  عمان-476ب.ص

P.O.Box476- Amman -jabal al

husain
178576

Class

41

Goods/Services

providing educational courses, academic education
services, business administration Educational
consulting, education and training consultancy
education services, business education services

41

الصنف

178576

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

استشارات تعليميه استشارات تعليم وتدريب تقديم دورات
 خدمات تعليم ادارة, خدمات تعليم اكاديمي,تعليميه
, خدمات تعليم تجاري,االعمال
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

05/04/2021

eaaN tpac lppA:

Ayla Oasis Development Co.
: Jordan
Private Shareholding Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

P.O. Box 83- Amman 11118,
Jordan

05/04/2021

: تاريخ ايداع الطلب

واحة ايلة للتطوير
االردن
مساهمة خاصة

:اسم طالب التسجيل

 األردن،22220  عمان-06 .ب.ص

Abu-Ghazaleh Intellectual
- 921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100- 11192 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
TAG Org Building No. 104,
002222  ب. ص، شارع مكة،221 رقم
Mecca Street, P.O.Box 921100
 االردن22200 عمان
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
178485
41
41
178485

Goods/Services

Sports and entertainment facilities.

Special conditions:claiming blue and orange colors

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

.المرافق الرياضية الترفيهية

 مع المطالبة بااللوان االزرق والبرتقالي: شروط خاصة
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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

eaaN tpac lppA:

2900 West Alameda Avenue,
 0022ويست االميدا افينيو ،بربانك،
Burbank, California 91505,
كاليفورنيا  ،02222الواليات 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
178437
41
41
178437

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الخدمات الترفيهية وتحديداً :توفير ألعاب الفيديو على اإلنترنت
وتوفير ألعاب الحاسوب على اإلنترنت وتوفير االستخدام
المؤقت أللعاب الفيديو غير القابلة للتنزيل؛ خدمات ألعاب الفيديو
والحاسوب المقدمة على اإلنترنت من شبكة الحاسوب؛ الخدمات
الترفيهية على شكل مسلسالت تلفزيونية واقعية تضم اإلثارة
الحية والكوميديا والدراما والرسوم المتحركة؛ خدمات إنتاج
مسلسالت الرسوم المتحركة التلفزيونية الواقعية التي تعرض
اإلثارة الحية والكوميديا والدراما؛ خدمات توزيع وعرض أفالم
الرسوم المتحركة المسرحية التي تعرض اإلثارة الحية
والكوميديا والدراما؛ خدمات إنتاج أفالم الرسوم المتحركة
المسرحية التي تعرض اإلثارة الحية والكوميديا والدراما؛ تقديم
عروض األداء المسرحية للرسوم المتحركة واإلثارة الحية؛
تقديم المعلومات من خالل شبكة الحاسوب العالمية اإللكترونية
في مجال الترفيه والمتعلقة تحديدا ً باأللعاب والموسيقى واالفالم
والتلفزيون؛ توفير مقاطع األفالم والصور الفوتوغرافية ومواد
الوسائط المتعددة األخرى لغايات الترفيه عبر موقع إلكتروني؛
توفير األ خبار حول الفعاليات الحالية والترفيه وتوفير المعلومات
المتعلقة بالتعليم والفعاليات الثقافية عبرشبكات الحاسوب
العالمية؛ توفير المعلومات حول الترفيه الفعلي من خالل شبكات
االتصاالت العالمية اإللكترونية على شكل برامج الرسوم
المتحركة التي تعرض اإلثارة الحية والكوميديا ووالدراما وإنتاج
برامج الرسوم المتحركة التي تعرض اإلثارة الحية والكوميديا
والدراما لتوزيعها عبر شبكة الحاسوب العالمية؛ توفير ألعاب
الحاسوب التي يمكن الوصول إليها من خالل شبكة االتصاالت
السلكية والالسلكية؛ خدمات النشر اإللكتروني وتحديداً :نشر

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Entertainment services, namely, providing online
video games, providing online computer games,
providing temporary use of non-downloadable
video games; video and computer game services
;provided on-line from a computer network
entertainment services in the nature of live-action,
comedy, drama, animated, and reality television
series; production of live-action, comedy, drama,
animated and reality television series; distribution
and display of live-action, comedy, drama and
;animated motion picture theatrical films
production of live-action, comedy, drama and
animated motion picture theatrical films; theatrical
;performances both animated and live action
providing information via an electronic global
computer network in the field of entertainment
relating specifically to games, music, movies, and
television; providing film clips, photographs and
other multimedia materials for entertainment
purposes via a web site; providing news about
current events and entertainment, and information
related to education and cultural events, via a
global computer network; and providing
information for and actual entertainment via an
electronic global communications network in the

300

nature of live-action, comedy, drama and animated
programs and production of live-action, comedy,
drama and animated motion picture films for
distribution via a global computer network;
providing a computer game that may be accessed
by a telecommunications network; and electronic
publishing services, namely, publication of text
and graphic works of others on-line featuring
articles, novelizations, scripts, comic books,
strategy guides, photographs and visual materials;
non-downloadable publications in the nature of
books featuring characters from animated, action
adventure, comedy and/or drama features, comic
books, children's books, strategy guides,
magazines featuring characters from animated,
action adventure, comedy and/or drama features,
coloring books, children's activity books and
magazines in the field of entertainment;
amusement parks services; provision of
amusement park rides; presentation of live or prerecorded shows and/or movies; entertainment
and/or recreation information; entertainment club
services; electronic game(s) services provided via
a global computer network; providing of casino
and gaming facilities; entertainment services,
namely, casino gaming; electronic casino gaming
services; entertainment services in the nature of
multiplex cinema and theater development, film
exhibition, film distribution.

أعمال النصوص والجرافيكية لآلخرين على اإلنترنت التي تضم
الروايات والسيناريوهات وكتب الرسوم الهزلية والكتب
اإلرشادية الستراتيجيات األلعاب والصور الفوتوغرافية والمواد
البصرية؛ المنشورات غير القابلة للتنزيل على شكل كتب
تعرض شخصيات المغامرات من الرسوم المتحركة
أو الدرامية وكتب الرسوم الهزلية/والشخصيات الكوميدية و
وكتب األطفال والكتب اإلرشادية الستراتيجيات األلعاب
والمجالت التي تعرض شخصيات المعامرات من الرسوم
أو الدرامية ودفاتر التلوين/المتحركة والشخصيات الكوميديية و
وكتب ومجالت األنشطة لألطفال في مجال الترفيه؛ خدمات مدن
المالهي؛ توفير األلعاب التي يمكن ركوبه في مدن المالهي؛
أو األفالم الحية أو المسجلة مسبقاً؛ توفير/عرض العروض و
أو الترفيه؛ خدمات النوادي الترفيهية؛/معلومات التسلية و
خدمات األلعاب اإللكترونية المقدمة عبر شبكة الحاسوب
العالمية؛ توفير مرافق الكازينوهات والقمار؛ خدمات الترفيه
 ألعاب المقامرة للكازينوهات؛ خدمات ألعاب المقامرة:ًوتحديدا
اإللكترونية للكازينوهات؛ خدمات الترفيه على شكل سينما
.متعددة والتطوير المسرحي ومعارض األفالم وتوزيع األفالم
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Date of

30/05/2021

eaaN tpac lppA:

PATEK PHILIPPE SA
GENEVE
: Switzerland
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

30/05/2021

: تاريخ ايداع الطلب

باتيك فيليب اس ايه جنيف

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

Rue du Rhone, 41 – 1204
 سويسرا، جنيف2021 - 12 ،رو دو رون
GENEVE, SWITZERLAND
)(سي اتش
(CH)
Abu- Ghazaleh & Co. Amman- 11192 ابو غزالة للملكية الفكرية
P.O.Box 921100 Amman
عمان921100
11192 , Jordan
Class
الصنف
178599
41
41
178599

Goods/Services

Training; provision of training courses; vocational
training services; arranging of training courses;
organising events for cultural purposes; arranging
and conducting of educational events; arranging of
displays for cultural purposes; organization of
congresses and conferences for cultural and
educational purposes; seminars; party planning
[entertainment]; museum services; museum
exhibitions; art exhibition services; issue of
publications; publication of books; publication of
manuals; publication of catalogues; publication of
magazines; publishing of web magazines;
providing online electronic publications, not
downloadable; publishing services for periodical
and non-periodical publications, other than
publicity texts.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CH
Claim No : 06937/2021
Claim Date : 2021-04-30

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 تنظيم، خدمات التدريب المهني، توفير دورات تدريبية،التدريب
 تنظيم، تنظيم المناسبات للغايات الثقافية،الدورات التدريبية
 ترتيب العروض للغايات،وإدارة المناسبات (األحداث) التعليمية
 تنظيم اإلجتماعات والمؤتمرات للغايات الثقافية،الثقافية
 خدمات،] تنظيم الحفالت [الترفيه، الندوات،والتعليمية
 إصدار، خدمات المعارض الفنية، معارض المتاحف،المتاحف
 نشر، نشر الكتيبات اإلرشادية، نشر الكتب،المنشورات
 توفير، نشر مجالت على اإلنترنت، نشر المجالت،الفهارس
،المنشورات اإللكترونية غير القابلة للتنزيل عبر اإلنترنت
خدمات النشر للمطبوعات الدورية وغير الدورية بخالف
.النصوص الدعائية

_______________________________________ا
CH : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
06937/2021 : رقم االدعاء
62-21-0202 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

01/07/2021

eaaN tpac lppA:

REFERENCE EGITIM
KONFERANS
DANISMANLIK LIMITED
SIRKETI
: Turkey
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

01/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة ريفيرنس كونفيرانس المحدودة للتعليم
ولالستشارات

:اسم طالب التسجيل

تركيا
شركة اجنبية

MAHMUTBEY MAH.
حي محمود بيه شارع تاش اوجاغي يولو
TASOCAGI YOLU CAD. NO:
 تركيا، اسطنبول/  باغجيالر621/ 6 :رقم
3 / 354 BAGCILAR /
ISTANBUL, TURKEY
Abu- Ghazaleh & Co.
- 621100 ابو غزالة للملكية الفكرية
Amman- P.O.Box 921100
عمان11192
Amman 11192 , Jordan
Class
الصنف
178471
41
41
178471

Goods/Services

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Education and training services in the field of, organizational
development that enhances corporate performance, change
management, developing managerial and leadership skills, creating a
customer-oriented, high-performance corporate culture, providing
sales effectiveness; Education and training services in the field of,
School, kindergarten, children's club, preschool, high school, college,
university, art and vocational courses, prep courses for schools,
foreign language courses and similar private education and training
institutions management services, driving courses, private teaching
institutions management services; arranging and conducting of
conferences, congresses and seminars in the field of accounting,
human resources, computer programming, entrepreneurship, cooking,
management, design and aesthetics, clothing design, tourism and
travel; Training services in field of football, basketball, volleyball,
swimming, cross country, ice skating, athletics, chess; Sports activities
in field of football, basketball, volleyball, swimming, cross country,
ice skating, athletics, chess, Organization of cultural events,
reservation of tickets for cultural events, management [organization]
of cultural events, organization of entertainment and cultural events;
entertainment; ticket reservation and booking services for
entertainment, sporting and cultural events, including ticket
reservation and booking services for theatres, cinemas, museums and
concerts.

خ دمات التعليم والتدريب في مجال التطوير التنظيمي الذي يعزز
أداء الشركات وإدارة التغيير وتطوير المهارات اإلدارية
والقيادية وخلق ثقافة مؤسسية عالية األداء وموجهة نحو العمالء
 خدمات التعليم والتدريب في مجال،وتوفير فعالية المبيعات
المدارس ورياض األطفال ونوادي األطفال ومرحلة ما قبل
المدرسة والمدارس الثانوية والكليات والجامعات والدورات
الفنية والمهنية والدورات اإلعدادية للمدارس ودورات اللغة
األجنبية وما شابهها من خدمات إدارة مؤسسات التعليم والتدريب
الخاصة ودورات القيادة وخدمة إدارة المؤسسات التعليمية
) تنظيم وعقد المؤتمرات والكونغرس (اإلجتماعات،الخاصة
والندوات في مجال المحاسبة والموارد البشرية وبرمجة
الكمبيوتر وريادة األعمال والطبخ واإلدارة والتصميم والجماليات
 خدمات التدريب في مجال،وتصميم المالبس والسياحة والسفر
كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة والسباحة واجتياز الضاحية
 األنشطة،والتزلج على الجليد وألعاب القوى والشطرنج
الرياضية في مجال كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة
والسباحة واجتياز الضاحية والتزلج على الجليد وألعاب القوى
 تنظيم األحداث الثقافية وحجز تذاكر األحداث الثقافية،والشطرنج
وإدارة [تنظيم] األحداث الثقافية وتنظيم األحداث الترفيهية
 خدمات حجز التذاكر والحجز للترفيه، وسائل الترفيه،والثقافية
والفعاليات الرياضية والثقافية وبما في ذلك حجز التذاكر
وخدمات الحجز للمسارح ودور السينما والمتاحف والحفالت
.الموسيقية

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

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق: التنازل
) اذا ما وردت بمعزل عنREFERENCE( باستعمال الكلمة
العالمة

Special conditions:claiming navy ,green and black colors

 مع المطالبة بااللوان النيلي واالخضر واالسود: شروط خاصة
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Date of

11/07/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Xiaomi Inc.
: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

No.006, floor 6, building 6,
،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نمبر
yard 33, middle Xierqi Road,
، هايديان ديستريكت،ميدل كسيركي رود
Haidian District, Beijing, China
 الصين،بكين
Abu- Ghazaleh & Co.
- 921100 أبو غزالة للملكية الفكرية
Amman- P.O.Box 921100
عمان11192
Amman 11192 , Jordan
Class
الصنف
178708
41
41
178708

Goods/Services

Educational services; training services provided via
simulators; instruction services; arranging and
conducting of colloquiums; Arranging and conducting
of conferences; organization of shows [impresario
services]; Organization of cultural events; Organization
of competitions [education or entertainment]; Lending
library services; bookmobile services; Providing online
electronic publications, not downloadable; Publication
of books; Online publication of electronic books and
journals; publication of texts, other than publicity texts;
Publishing of videotape; Providing online videos, not
downloadable; Video producing; Production of radio
and television programmes; Translation; subtitling;
Photography; providing television programmes, not
downloadable, via video on demand services;
Providing online music, not downloadable; providing
films, not downloadable, via video on demand services;
Game services provided online from a computer
network; Entertainment services; providing information
in the field of entertainment; Club services
[entertainment or education]; virtual reality game
services provided on line from a computer network;
Health club services [health and fitness training];
conducting fitness classes; Toy rental; Games
equipment rental; Conducting guided tours; Art
exhibitions; providing museum facilities [presentation,
exhibitions]; zoological garden services; Modelling for
artists; Organization of lotteries; Rental of indoor
aquaria; Organization of lottery draw.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، خدمات التدريب المقدمة عبر أجهزة المحاكاة،خدمات تعليمية
، تنظيم وعقد المؤتمرات، تنظيم الندوات وإدارتها،خدمات التعليمات
 تنظيم، تنظيم الفعاليات الثقافية،]تنظيم العروض [خدمات إمبريساريو
 خدمات، إعارة خدمات المكتبة،]المسابقات [التعليم أو الترفيه
 غير قابلة،  توفير منشورات إلكترونية على اإلنترنت،الموبايل
، النشر اإللكتروني للكتب والمجالت اإللكترونية، نشر الكتب،للتحميل
 توفير، نشر شريط فيديو،نشر النصوص بخالف نصوص الدعاية
 إنتاج، إنتاج الفيديو، غير قابلة للتنزيل، مقاطع فيديو عبر اإلنترنت
 تقديم، التصوير، الحاشية السينمائية، ترجمة،برامج إذاعية وتلفزيونية
، عبر خدمات الفيديو عند الطلب،  غير قابلة للتنزيل، برامج تلفزيونية
 توفير أفالم غير، غير قابلة للتنزيل، توفير موسيقى عبر اإلنترنت
 خدمات األلعاب المقدمة،قابلة للتنزيل عبر خدمات الفيديو عند الطلب
 تقديم المعلومات، خدمات ترفيهية،عبر اإلنترنت من شبكة الكمبيوتر
 خدمات ألعاب،] خدمات النادي [الترفيه أو التعليم،في مجال الترفيه
 خدمات،الواقع االفتراضي المقدمة عبر اإلنترنت من شبكة الكمبيوتر
 إجراء فصول لياقة،]النوادي الصحية [تدريب الصحة واللياقة البدنية
 إجراء الجوالت، تأجير معدات األلعاب، تأجير األلعاب،بدنية
 توفير مرافق المتاحف، المعارض الفنية،المصحوبة بمرشدين
 تنظيم، النمذجة للفنانين، خدمات حدائق الحيوان،] معارض، [عرض
. تنظيم قرعة اليانصيب، تأجير أحواض مائية داخلية،اليانصيب
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Date of

11/07/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Xiaomi Inc.
: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

No.006, floor 6, building 6,
،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نمبر
yard 33, middle Xierqi Road,
، هايديان ديستريكت،ميدل كسيركي رود
Haidian District, Beijing, China
 الصين،بكين
Abu- Ghazaleh & Co.
- 921100 أبو غزالة للملكية الفكرية
Amman- P.O.Box 921100
عمان11192
Amman 11192 , Jordan
Class
الصنف
178698
41
41
178698

Goods/Services

Educational services; training services provided via
simulators; instruction services; arranging and
conducting of colloquiums; Arranging and conducting
of conferences; organization of shows [impresario
services]; Organization of cultural events; Organization
of competitions [education or entertainment]; Lending
library services; bookmobile services; Providing online
electronic publications, not downloadable; Publication
of books; Online publication of electronic books and
journals; publication of texts, other than publicity texts;
Publishing of videotape; Providing online videos, not
downloadable; Video producing; Production of radio
and television programmes; Translation; subtitling;
Photography; providing television programmes, not
downloadable, via video on demand services;
Providing online music, not downloadable; providing
films, not downloadable, via video on demand services;
Game services provided online from a computer
network; Entertainment services; providing information
in the field of entertainment; Club services
[entertainment or education]; virtual reality game
services provided on line from a computer network;
Health club services [health and fitness training];
conducting fitness classes; Toy rental; Games
equipment rental; Conducting guided tours; Art
exhibitions; providing museum facilities [presentation,
exhibitions]; zoological garden services; Modelling for
artists; Organization of lotteries; Rental of indoor
aquaria; Organization of lottery draw.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، خدمات التدريب المقدمة عبر أجهزة المحاكاة،خدمات تعليمية
، تنظيم وعقد المؤتمرات، تنظيم الندوات وإدارتها،خدمات التعليمات
 تنظيم، تنظيم الفعاليات الثقافية،]تنظيم العروض [خدمات إمبريساريو
 خدمات، إعارة خدمات المكتبة،]المسابقات [التعليم أو الترفيه
 غير قابلة،  توفير منشورات إلكترونية على اإلنترنت،الموبايل
، النشر اإللكتروني للكتب والمجالت اإللكترونية، نشر الكتب،للتحميل
 توفير، نشر شريط فيديو،نشر النصوص بخالف نصوص الدعاية
 إنتاج، إنتاج الفيديو، غير قابلة للتنزيل، مقاطع فيديو عبر اإلنترنت
 تقديم، التصوير، الحاشية السينمائية، ترجمة،برامج إذاعية وتلفزيونية
، عبر خدمات الفيديو عند الطلب،  غير قابلة للتنزيل، برامج تلفزيونية
 توفير أفالم غير، غير قابلة للتنزيل، توفير موسيقى عبر اإلنترنت
 خدمات األلعاب المقدمة،قابلة للتنزيل عبر خدمات الفيديو عند الطلب
 تقديم المعلومات، خدمات ترفيهية،عبر اإلنترنت من شبكة الكمبيوتر
 خدمات ألعاب،] خدمات النادي [الترفيه أو التعليم،في مجال الترفيه
 خدمات،الواقع االفتراضي المقدمة عبر اإلنترنت من شبكة الكمبيوتر
 إجراء فصول لياقة،]النوادي الصحية [تدريب الصحة واللياقة البدنية
 إجراء الجوالت، تأجير معدات األلعاب، تأجير األلعاب،بدنية
 توفير مرافق المتاحف، المعارض الفنية،المصحوبة بمرشدين
 تنظيم، النمذجة للفنانين، خدمات حدائق الحيوان،] معارض، [عرض
. تنظيم قرعة اليانصيب، تأجير أحواض مائية داخلية،اليانصيب
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

29/07/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة جذع الزيتون للتنمية المجتمعية

olive stump for community
development
: Jordan
Limited Liability Company

عمان-ش عبد الحميد شومان 22-مطالقة
سنترط6

amman/shmesani -abd al
hameed sharaf st-10 matalga
center bldg3
852613- 11185 amman

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

المحامي عبد هللا نزال العيسى
11185عمان
178549

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات التدريب

- 852613

الصنف

41

41

Class

29/07/2021

Date of
eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

178549

Trademark

Goods/Services

servies instruction
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تاريخ ايداع الطلب :

09/09/2021

اسم طالب التسجيل:

اميرة علي محمود النشاش
االردن
مؤسسة فردية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 11953 -430عمان  -تالع العلي

178575

من اجل البضائع/الخدمات التالية

دورات تدريبيه في التخطيط االستراتيجي لالعالن والترويج
والتسويق واالعمال

amira ali mahmoud al nashash
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

eaaN tpac lppA:

430- 11953 amman - tela al ali

 11953 -430عمان  -تالع العلي
الصنف

09/09/2021

Date of

430- 11953 amman - tela al ali
41

41

Class

178575

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

training courses in strategic planning relating to
advertising promotion,marketing and business
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: تاريخ ايداع الطلب

Unilever IP Holdings B.V.
: Netherlands
Foreign Company

يونيليفر أي بي هولدينغز بي في
هولندا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, The Netherlands

, ايه ال روتردام6226 ,122 وينا
النذرالندز

PHILADELPHIA
INDUSTRIAL PROPERTY
OFFICE P.O.Box3308- 11181
Amman
Class
178456
41

مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية
 عمان11181 -3308ب.ص

14/10/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

14/10/2021

Date of

41

الصنف

178456

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

EKATERRA
Goods/Services

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Educational services, namely, conducting classes,
 تحديدا اقامة الفصول والندوات والمؤتمرات،الخدمات التعليمية
seminars, conferences, workshops in the fields of
وورش العمل في مجاالت الغذاء والمرطبات والمنتجات
food, refreshment, and home consumer products,
 التدريب في مجاالت الطبخ والتقديم،االستهالكية المنزلية
training in the fields of cooking and serving,
وتحضير المرطبات والمنتجات االستهالكية المنزلية؛ الخدمات
refreshment preparation, and home consumer
 تحديدا اقامة الفصول والندوات والمؤتمرات وورش،التعليمية
products; educational services, namely, conducting العمل في مجاالت األغذية والمشروبات والرفاهية والتدريب في
classes, seminars, conferences, workshops in the
مجاالت طهي الطعام وتقديمه وتحضير المرطبات والرفاهية؛
fields of food, beverages and wellbeing, training in  ورش العمل ومجموعات النقاش؛ األنشطة،تنظيم وعقد الندوات
الرياضية والثقافية تحديدا تنظيم المسابقات الرياضية وتنظيم
the fields of food cooking and serving,
refreshment preparations and wellbeing; arranging
العروض الثقافية؛ نشر النصوص؛ تنظيم المعارض لألغراض
الثقافية أو التعليمية؛ عرض أعمال الفن المرئي واألدب للجمهور
and conducting of seminars, workshops and
discussion groups; sporting and cultural activities
ألغراض ثقافية أو تعليمية؛ خدمات الترفيه تحديدا عروض
األزياء والمسابقات في مجال ألعاب القوى؛ خدمات المعلومات
namely, arrangement of sports competitions,
organization of cultural shows; publication of
الترفيهية؛ توفير منشورات الكترونية عبر اإلنترنت غير قابلة
للتنزيل في المجالت والنشرات االخبارية في مجال االغذية
texts; organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes; presentation of works of
.والمشروبات والرفاهية
visual art and literature to the public for cultural or
educational purposes; entertainment services
namely, fashion shows, competitions in the field of
athletics; entertainment information services;
providing online electronic publications, not
downloadable, in the nature of magazines,
newsletters in the field of food, beverages and
wellbeing
________________________________________ _______________________________________ا
Priority claim: Claim Country : EU
EU : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
Claim No : 1440653
2112226 : رقم االدعاء
Claim Date : 2021-04-15
22-21-0202 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

02/11/2021

eaaN tpac lppA:

afaf mahmoud swileh al
ajaleen
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

02/11/2021

: تاريخ ايداع الطلب

عفاف محمود صويلح العجالين

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

430- 11953 amman - tela al ali

 تالع العلي-  عمان11953 -430

430- 11953 amman/tela al ali

تالع العلي/ عمان11953 -430

178566

Class

41

Goods/Services

41

الصنف

178566

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Cooking training Body language training. Cupping
training. Body therapy training. Physical therapy
training, language training, training consultations.
Consulting Services Training Commercial
Business. Education and training in data
processing Self development. ICDI Hr ToT. Public
speaking skills. Photography training, Education
and training consultancy for staff, team and
organizational development

تدريب على الطهي تدريب لغة الجسد تدريب على الحجامة
تدريب عالج الجسم تدريب عالج طبيعي لتدريب على اللغات
استشارات تدريبية خدمات استشارية تدريب على األعمال
التجارية التعليم والتشريب في مجال معالجة البيانات تطوير
 مهارات التحدث أمام الجمهور التريبICDL Hr ToT الذات
على تصوير فوتوغرافي استشارات التعليم والتدريب للموسيين
و العريق والتطوير التنظيمي

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

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

309

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

28/11/2021

eaaN tpac lppA:

Idris jordan company for rlearning
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

28/11/2021

: تاريخ ايداع الطلب

شركة ادرس االردنية للتعليم االلكتروني

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
 عمان11193 -1229

1229- 11193 amman

 عمان11193 -1229

1229- 11193 amman
178450

Class

41

Goods/Services

Organizing and holding direct educational
sessions, educational services ,

41

الصنف

178450

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تنظيم وعقد جلسات تعليمية المباشرة خدمات تعليمية
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

21/03/2022

eaaN tpac lppA:

Jordanian Masarat for
developing and enhancing
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

21/03/2022

: تاريخ ايداع الطلب

مسارات االردنية للتنمية والتطوير

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
 عمان1110021 -67534

67534- 1110021 amamn

 عمان1110021 -67534

67534- 1110021 amamn
178532

Class

41

Goods/Services

Training; business training; coaching [training];
providing training; training services; consultancy
relating to training and fucther training; training
and further training for personnel Delopment;
conducting workshops [training]; life coaching
[training]; organization of business training for
youth and women advanced training services

41

الصنف

178532

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

التدريب؛ تدريب على االعمال التجاريه تدريب [تدريب]؛ توفير
التدريب؛ خدمات التدريب؛ االستشارات المتعلقة بالتدريب
والتدريب اإلضافي؛ التدريب لتطوير الموظفين؛ اإجراء ورش
عمل [تدريب]؛ التوجيه وتدريب [تدريب]؛ تنظيم التدريب على
االعمال للشباب والنساء وخدمات تدريبيه مطورة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

17/06/2021

اسم طالب التسجيل:

الجيل المتكامل للبرمجيات وادارة الشبكات
االجتماعية
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

عمان  ،الشميساني

Integrated Generation for
Programing
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

Amman Shmisani
النوباني - 2734

روان صالح الدين بشر
11181شارع السيد قطب
178577

17/06/2021

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات توفير المعلومات عن تقنيات وبرمجة الحواسيب عن
طريق المواقع االلكترونية

42

Rawan SalahElDeen Bisher
Noubani 2734- 11181 Sayyed
Qotob Street
Class
178577
42

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

providing information on computer technology
and programming via a web site

312

Date of
eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

20/06/2021

Guangdong oppo mobile
telecommunications corp., ltd.

lpc oapN ty

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
18 Haibin Road, Wusha,

Applicant for
Correspondence

Trademark

20/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

جواندونغ ابوو موبايل تيليكومنيكيشنز
. ليمتد،.كورب
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، دونغوان، شانغ ان،  ووشا،هايبين رود20
 الصين، جواندونغ

Chang'an, Dongguan,
Guangdong, China
The Right Choice IP - City /
/  المدينة- الخيار الصحيح للملكية الفكرية
Street: Om Omara Street, P.O.
. ب. ص، شارع ام عمارة،  عمان: الشارع
Box 841153, 11184 Jordan
 االردن22201 ،012226
Class
الصنف
178660
42
42
178660

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

HeyTap
Goods/Services

Technological research; Computer programming;
Computer software design; Rental of computer
software; Recovery of computer data; Conversion
of data or documents from physical to electronic
media; Creating and maintaining web sites for
others; Installation of computer software;
Computer software consultancy; Information
technology [IT] consultancy; Cloud computing;
Electronic data storage and data backup services;
Unlocking of mobile phones; Platform as a service
[PaaS]; Updating of computer software;
Maintenance of computer software; Updating of
smartphone software; Smartphone software
design; Design and development of software in the
field of mobile applications; Recovery of
smartphone data.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 برمجة الحاسب اآللي؛ تصميم برامج، البحث التكنولوجي
 استعادة بيانات الكمبيوتر ؛، الكمبيوتر ؛ تأجير برامج الكمبيوتر
تحويل البيانات أو المستندات من الوسائط المادية إلى الوسائط
اإللكترونية ؛ إنشاء وصيانة مواقع الويب لآلخرين ؛ انشاء
 استشارات،برامج الكمبيوتر ؛ استشارات برامج الكمبيوتر
تكنولوجيا المعلومات ؛ حوسبة سحابية؛ تخزين البيانات
اإللكترونية وخدمات النسخ االحتياطي للبيانات ؛ فتح الهواتف
]; ؛PaaS[  منصات الكترونية كخدمة بي ايه ايه، المحمولة
تحديث برامج الكمبيوتر ؛ صيانة برامج الكمبيوتر ؛ تحديث
برامج الهاتف الذكي ؛ تصميم برامج الهواتف الذكية ؛ تصميم
وتطوير البرمجيات في مجال تطبيقات الهاتف المحمول ؛
استعادة بيانات الهاتف الذكي
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

22/06/2021

اسم طالب التسجيل:

لينوفو (سنغافورة) بتي .إل تي دي.
سنغافورة
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

22/06/2021

Date of

Lenovo (Singapore) Pte. Ltd.
: Singapore
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

151 Lorong Chuan 02-01 New
 222لورونغ تشوان  22-20نيو تيك بارك
Tech Park 556741 Singapore
 222212سنغافورة سنغافورة
Singapore
Baianat Intellectual Property
بيانات للملكية الفكرية ص.ب- 910580
P.O.Box910580- 11191 Building
11191بناية رقم  ،0حي الصالحين ،
No. 8 , Salheen Destruct
شارع محمد هليل عمان
Amman - Jordan
Class
الصنف
178684
42
42
178684

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

THINKEDGE
من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرمجيات الكمبيوتر البرمجيات
كخدمة
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 02202266 :
تاريخ االدعاء 20-26-0202 :

Goods/Services

Design and development of computer hardware
and software software as a service
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90590033
Claim Date : 2021-03-19
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: تاريخ ايداع الطلب

Nara For Services And Parts
Co.
: Jordan
Limited Liability Company

شركة نارا لخدمة وقطع المركبات

:اسم طالب التسجيل

Amman, Al Bayader Opposite
Hikma Pharmaceuticals

 البيادر مقابل ادوية الحكمة،عمان

30/06/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

30/06/2021

Date of

Abu- Ghazaleh & Co.
Amman- P.O.Box 921100
Amman 11192 , Jordan
Class
178481
42

االردن
م.م.ذ

- 921100

42

Goods/Services

Testing of vehicles service, vehicle roadworthiness
testing, inspection of vehicles, inspection of motor
vehicles, inspection services for new and used
vehicles for persons buying or selling their
vehicles.

________________________________________
Special condition : claiming yellow,black,red and
white colors

الصنف

أبو غزالة للملكية الفكرية
عمان11192
178481

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمة فحص المركبات واختبار صالحية السيارة وفحص
المركبات وفحص محركات المركبات وخدمات الفحص
للمركبات الجديدة والمستعملة لألشخاص الذين يشترون أو
.يبيعون مركباتهم

_______________________________________ا
االحمر، االسود،مع المطالبة بااللوان االصفر: شتراطات خاصة
واالبيض
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Date of

11/07/2021
Xiaomi Inc.

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

Floor 13, Rainbow City
 أوف0  رينبو سيتي شوبينغ مول،26 فلور
Shopping Mall II of China
 كينغهي ميدل،20 . نمبر،تشاينا ريسورسز
Resources, No. 68, Qinghe
 الصين، بكين، هايديان ديستريكت،ستريت
Middle Street, Haidian District,
Beijing, China
Abu- Ghazaleh & Co.
- 921100 أبو غزالة للملكية الفكرية
Amman- P.O.Box 921100
عمان11192
Amman 11192 , Jordan
Class
الصنف
178700
42
42
178700

Goods/Services

Scientific research; research and development of new
products for others; technological research; Quality control;
Quality testing; Surveying; exploration services in the field
of the oil, gas and mining industries; Cosmetic research;
chemical research; Biological research; Weather forecasting;
meteorological information; vehicle roadworthiness testing;
industrial design; packaging design; design of telephones;
design of mobile telephones; interior design; dress
designing; computer software design; updating of computer
software; Maintenance of computer software; Consultancy in
the design and development of computer hardware;
Recovery of computer data; Computer system analysis;
Computer system design; Computer programming; Updating
of smartphone software; mobile phone software design;
recovery of smartphone data; unlocking of mobile phones;
Software as a service [SaaS]; development of computer
platforms; Hosting computer sites [web sites]; platform as a
services [PaaS]; Creating and maintaining web sites for
others; application provider services (ASP); providing online
non downloadable software tools; cloud computing;
Electronic data storage; Off site data backup; server hosting;
Monitoring of computer systems by remote access; Data
encryption services; Computer virus protection services;
information technology [IT] consultancy; internet security
consultancy; Conversion of data or documents from physical
to electronic media; Providing search engines for the
internet; authenticating works of art; Graphic arts design;
Graphic design of promotional materials; Weighing of goods
for others; Cartography services; cloud seeding; handwriting
analysis [graphology]; business card design; rental of meters
for the recording of energy consumption.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، البحث التكنولوجي، البحث والتطوير لمنتجات جديدة لآلخرين،بحث علمي
 خدمات االستكشاف في مجال صناعات، المسح، اختبار الجودة،رقابة جودة
، البحث البيولوجي، بحث كيميائي، بحوث التجميل،النفط والغاز والتعدين
 اختبار صالحية السيارة على، معلومات األرصاد الجوية،التنبؤ بالطقس
 تصميم، تصميم الهواتف، تصميم العبوات، التصميم الصناعي،الطريق
، تصميم برامج الكمبيوتر، تصميم األزياء، تصميم داخلي،الهواتف المحمولة
 استشارات في تصميم، صيانة برامج الكمبيوتر،تحديث برامج الكمبيوتر
، تحليل نظام الحاسوب، استعادة بيانات الكمبيوتر،وتطوير أجهزة الحاسوب
، تحديث برامج الهاتف الذكي، برمجة الحاسب اآللي،تصميم نظام الحاسوب
 فتح الهواتف، استعادة بيانات الهاتف الذكي،تصميم برامج الهاتف المحمول
 استضافة مواقع، تطوير منصات الكمبيوتر، البرمجيات كخدمة،المحمولة
 إنشاء وصيانة المواقع، المنصة كخدمة،]الكمبيوتر [مواقع شبكة األنترنت
 توفير أدوات، خدمات مزودي التطبيق،على شبكة األنترنت لآلخرين
 تخزين البيانات، حوسبة سحابية،برمجية غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت
، استضافة الخادم، النسخ االحتياطي للبيانات خارج الموقع،اإللكترونية
، خدمات تشفير البيانات،مراقبة أنظمة الكمبيوتر عن طريق الوصول عن بعد
، استشارات تكنولوجيا المعلومات،خدمات الحماية من فيروسات الكمبيوتر
 تحويل البيانات أو المستندات من الوسائط المادية،استش ارات أمن اإلنترنت
 توثيق األعمال، توفير محركات بحث لإلنترنت،إلى الوسائط اإللكترونية
 وزن، التصميم الجرافيكي للمواد الترويجية، تصميم فنون الجرافيك،الفنية
 تحليل خط اليد، استمطار السحب، خدمات رسم الخرائط،البضائع لآلخرين
 تأجير عدادات لتسجيل استهالك، تصميم بطاقة العمل،][دراسة الخطوط
.الطاقة
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Date of

11/07/2021
Xiaomi Inc.

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company
No.006, Floor 6, Building 6,
Yard 33, Middle Xierqi Road,
Haidian District, Beijing, China
Abu- Ghazaleh & Co.
Amman- P.O.Box 921100
Amman 11192 , Jordan
Class
178707
42
42

Goods/Services

Scientific research; research and development of new
products for others; technological research; Quality
control; Quality testing; Surveying; exploration services in
the field of the oil, gas and mining industries; Cosmetic
research; chemical research; Biological research; Weather
forecasting; meteorological information; vehicle
roadworthiness testing; industrial design; packaging
design; design of telephones; design of mobile telephones;
interior design; dress designing; computer software design;
updating of computer software; Maintenance of computer
software; Consultancy in the design and development of
computer hardware; Recovery of computer data; Computer
system analysis; Computer system design; Computer
programming; Updating of smartphone software; mobile
phone software design; recovery of smartphone data;
unlocking of mobile phones; Software as a service [SaaS];
development of computer platforms; Hosting computer
sites [web sites]; platform as a services [PaaS]; Creating
and maintaining web sites for others; application provider
services (ASP); providing online non downloadable
software tools; cloud computing; Electronic data storage;
Off site data backup; server hosting; Monitoring of
computer systems by remote access; Data encryption
services; Computer virus protection services; information
technology [IT] consultancy; internet security consultancy;
Conversion of data or documents from physical to
electronic media; Providing search engines for the internet;
authenticating works of art; Graphic arts design; Graphic
design of promotional materials; Weighing of goods for
others; Cartography services; cloud seeding; handwriting
analysis [graphology]; business card design; rental of
meters for the recording of energy consumption.

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نو
، هايديان دستريكت،ميديل شيركي رود
 الصين،بكين
- 921100 أبو غزالة للملكية الفكرية
عمان11192
الصنف

178707

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 البحث، البحث والتطوير لمنتجات جديدة لآلخرين،بحث علمي
 خدمات، المسح، اختبار الجودة، رقابة جودة،التكنولوجي
 بحوث،االستكشاف في مجال صناعات النفط والغاز والتعدين
، التنبؤ بالطقس، البحث البيولوجي، بحث كيميائي،التجميل
 اختبار صالحية السيارة على،معلومات األرصاد الجوية
، تصميم الهواتف، تصميم العبوات، التصميم الصناعي،الطريق
، تصميم األزياء، تصميم داخلي،تصميم الهواتف المحمولة
 صيانة برامج، تحديث برامج الكمبيوتر،تصميم برامج الكمبيوتر
، استشارات في تصميم وتطوير أجهزة الحاسوب،الكمبيوتر
 تصميم نظام، تحليل نظام الحاسوب،استعادة بيانات الكمبيوتر
، تحديث برامج الهاتف الذكي، برمجة الحاسب اآللي،الحاسوب
، استعادة بيانات الهاتف الذكي،تصميم برامج الهاتف المحمول
 تطوير منصات، البرمجيات كخدمة،فتح الهواتف المحمولة
،] استضافة مواقع الكمبيوتر [مواقع شبكة األنترنت،الكمبيوتر
 إنشاء وصيانة المواقع على شبكة األنترنت،المنصة كخدمة
 توفير أدوات برمجية غير، خدمات مزودي التطبيق،لآلخرين
 تخزين البيانات، حوسبة سحابية،قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت
 استضافة، النسخ االحتياطي للبيانات خارج الموقع،اإللكترونية
، مراقبة أنظمة الكمبيوتر عن طريق الوصول عن بعد،الخادم
، خدمات الحماية من فيروسات الكمبيوتر،خدمات تشفير البيانات
، استشارات أمن اإلنترنت،استشارات تكنولوجيا المعلومات
تحويل البيانات أو المستندات من الوسائط المادية إلى الوسائط
 توثيق األعمال، توفير محركات بحث لإلنترنت،اإللكترونية
 التصميم الجرافيكي للمواد، تصميم فنون الجرافيك،الفنية
، خدمات رسم الخرائط، وزن البضائع لآلخرين،الترويجية
 تصميم،] تحليل خط اليد [دراسة الخطوط،استمطار السحب
. تأجير عدادات لتسجيل استهالك الطاقة،بطاقة العمل
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

04/08/2021

اسم طالب التسجيل:

المركز االردني للتصميم والتطوير

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

عنوان التبليغ

الشريف حسن علي ابو
11180عمان

رقم العالمة التجارية

eaaN tpac lppA:

Jordan design & development
bureau
lpc oapN ty
: Jordan
Applicant Type
GOVERNMENTAL
Applicant Career
CORBORATIONS
Applicant Address
amman 35135- 11180

االردن
مؤسسات حكومية
 11180 -35135عمان

178542

العصام - 35135

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

األبحاث التقنية  ,تنفيذ دراسات المشاريع التقنية  ,األبحاث
الميكانيكية  ,البحوث العلمية  ,بحث وتطوير المنتجات الجديدة
لآلخرين  ,التصميم الصناعي ' تصميم العبوات ضبط الجودة ,
خدمات تشفير البيانات '

04/08/2021

Date of

amman -35135- 11180
42

42

Class

178542

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

technical research , conducting technical project
studies , mechanical research , scientific research ,
research and development of new products for
others , industrial design , packaging design ,
quality control , data encryption services ,
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

15/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة اسطنبول لتكنولوجيا المعلومات

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

15/09/2021

Date of

istanbul for information
technology
: Jordan
Limited Liability Company

tpac lppAeaaN :

 11937 -541786عمان  -ش الملكة رانيا
العبد هللا

541786- 11937 amman

 11937 -541786عمان  -ش الملكة رانيا
العبد هللا

541786- 11937 amman

178632

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تصميم برامج الحاسوب تحليل انظمة الحاسوب برمجة
الحاسوب

42

42

Class

178632

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Computer Software design Computer System
Analysis computer Programming
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

16/11/2021

اسم طالب التسجيل:

سيالنيكار.كوم (م.م.ح)
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

)SELLANYCAR.COM (FZE
: United Arab Emirates
Foreign Company

الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة

Sharjah, United Arab Emirates

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

شركة التميمي للمحاماه واالستشارات
القانونية المحامي المناب عالء البطاينة
 11195 -18055عمان
الصنف
178434

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات التحاليل واألبحاث الصنـاعية ،التصميم الصناعي،
فحص المواد ،األبحاث الميكانيكية ،مراقبة الجودة ،البحث
والتطوير لآلخرين ،الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث
والتصميم المتعلقة بالسيارات والمركبات ،األبحاث التقنية،
إختبار كفاءة المركبات على الطرق.

16/11/2021

Date of
eaaN tpac lppA:

18055- 11195 Amman

42

42

Class

178434

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Industrial analysis and research services; Industrial
;design; material testing; mechanical research
quality control; research and development for
others; scientific and technological services and
;research and design relating to cars & vehicles
technical research; vehicle roadworthiness testing.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

24/03/2021

eaaN tpac lppA:

USTRIAN HOUSE
RESTAURANT
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

AMMAN ABDOUN QUEEN
ZAIN ALSHARAF STREET
BESIDE
Feras Salem Nahar alqudah
P.O.Box00962- 00962 Abdalla
bin rawaha alrabia
Class
178672
43
43

Goods/Services

reception services for temporary accommodation
management of arrivals and departures , selfservice restaurant services, rental of drinking water
dispensers, washoku restaurant services, food
sculpting, food and drink catering, caf? services,
cafeteria services, accommodation bureau services
hotels, boarding houses , bar services, rental of
tents, Restaurants offering Arab and foreign meals,
hotel services, rental of transportable buildings*,
rental of meeting rooms, holiday camp services
lodging , boarding house services, tourist home
services, motel services, snack-bar services, rental
of cooking apparatus

24/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

مطاعم البيت النمساوي

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
عمان ويحق للشركة فتح فروع داخل
المملكة
- 00962ب.القضاة ص

الصنف

فراس سالم نهار
عمان00962
178672

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات االستقبال لإلقامة المؤقتة (إدارة أمور القادمين
 تأجير أجهزة توزيع, خدمات مطاعم الخدمة الذاتية,)والمغادرين
, النحت على الطعام, خدمات مطاعم الواشوكو,مياه الشرب
 خدمات, خدمات المقاهي,خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب
,) وبيوت اإلقامة، خدمات مكاتب اإلقامة (فنادق,الكافتيريات
 مطاعم لتقديم الوجبات, تأجير الخيم, خدمات الحانات البارات
,* تأجير المباني القابلة للنقل, خدمات الفنادق,العربية واالجنبية
 خدمات مخيمات العطالت أماكن,تأجير قاعات االجتماعات
 خدمات, خدمات منازل السياح, خدمات منازل اإلقامة, إقامة
 تأجير, خدمات أماكن بيع الوجبات الخفيفة,الفنادق الصغيرة
أجهزة الطهي
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

09/06/2021

eaaN tpac lppA:

Polygon Restaurants Co
.L.L.C
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Amman, Jordan, Mecca StreetAl Dawod Complex
Abu- Ghazaleh & Co. AmmanP.O.Box 921100 Amman
11192 , Jordan
Class
178500
43
43

Goods/Services

Cafes; Cafeterias; Catering (Food and drink –);
Restaurants; Restaurants (Self service –); Snack
bars.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : FR
Claim no:214728184
Claim Date : 2021-02-02
________________________________________
Special condition : The application undertakes to
use the trademark along with TM No.168992
________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give owners the right to use words (PRESS ,
SEAR, BURCERS)if used separately from the
mark

09/06/2021

: تاريخ ايداع الطلب

مطعم المضلع

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
 مجمع الداوود- شارع مكة- االردن-عمان
- 921100

الصنف

ابو غزالة للملكية الفكرية
عمان11192
178500

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 المطاعم، المطاعم، تقديم الطعام والشراب، الكافيتريا،المقاهي
 المطاعم التي تقدم،)(مطاعم يقوم فيها الشخص بخدمة نفسه
.الوجبات الخفيفة
_______________________________________ا
: بلد االدعاء:الدعاء بحق االولويةFR
:  رقم االدعاء214728184
20-20-0202 : تاريخ االدعاء
_______________________________________ا
يتعهد مقدم الطلب باستخدام العالمة بالتآلف: شتراطات خاصة
220000 مع العالمة التجارية المسجلة تحت رقم
_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
) بمعزلPRESS , SEAR, BURCERS (باستعمال الكلمات
عن العالمه
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: تاريخ ايداع الطلب

Unilever IP Holdings B.V.
: Netherlands
Foreign Company

يونيليفر أي بي هولدينغز بي في
هولندا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, The Netherlands

, ايه ال روتردام6226 ,122 وينا
النذرالندز

PHILADELPHIA
INDUSTRIAL PROPERTY
OFFICE P.O.Box3308- 11181
Amman
Class
178455
43

مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية
 عمان11181 -3308ب.ص

14/10/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

14/10/2021

Date of

43

الصنف

178455

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

EKATERRA
Goods/Services

Services for providing food and drink; catering;
restaurants; providing information in the field of
restaurant reservation services; providing advice in
the field of restaurant reservation services:
restaurant reservation services; provision of food
and drink in restaurants; making reservations and
bookings for restaurants and meals.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 1440653
Claim Date : 2021-04-15

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات توفير األطعمة والمشروبات؛ التزويد بالطعام والشراب؛
المطاعم؛ توفير المعلومات في مجال خدمات حجز المطاعم؛
توفير النصائح في مجال خدمات حجز المطاعم؛ خدمات حجز
المطاعم؛ خدمات تقديم الطعام والشراب داخل المطاعم؛ القيام
.بالحجوزات والحجز للمطاعم والوجبات
_______________________________________ا
EU : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
2112226 : رقم االدعاء
22-21-0202 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

12/12/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة بروج لالستثمارات الزراعية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م
الرابية  -عمان
المحامي خلف عبدالكريم السكارنة
 020 11814 -142025شارع الملك
عبدالثاني عمان-االردن
الصنف
178448

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات مكاتب تأمين االقامة [الفنادق والنزل]؛ التموين بالطعام
والشراب؛ خدمات بيوت االعتكاف؛ خدمات المقاهي؛ خدمات
الكافتيريات؛ توفير تسهيالت اراضي مخيمات؛ توفير تسهيالت
اراضي المخيمات؛ خدمات المطاعم المؤقتة او المتنقلة
[الكانتينات]؛ تأجير اماكن االقامة المؤقتة؛ خدمات النزل؛
خدمات أماكن اقامة السياح؛ خدمات الفنادق؛ خدمات دور
الحضانة النهارية؛ خدمات المطاعم؛ حجز النزل؛ الحجز في
الفنادق؛ خدمات مطاعم الخدمة الذاتية؛ خدمات مطاعم تقديم
الوجبات الخفيفة؛ ايواء الحيوانات؛ خدمات الحانات [البارات]؛
خدمات مخيمات العطالت [اماكن اقامة]؛ تأجير المباني المتنقلة؛
حجز اماكن االقامة المؤقتة؛ خدمات الفنادق الصغيرة
[الموتيالت]؛ تأجير الكراسي والموائد وبياضات الموائد
واالواني الزجاجية؛ تأجير غرف االجتماعات؛ تأجير الخيم؛
تأجير أجهزة الطبخ؛ أجهزة الطبخ [تأجير ل]؛ تأجير االت
توزيع الماء الصالح للشرب؛ تأجير أجهزة اإلضاءة غير تلك
المخصصة للمسارح واستوديوهات التلفزة؛ نحت على األغذية؛
خدمات االستقبال في أماكن االقامة المؤقتة [إدارة حاالت
الوصول والمغادرة]؛ خدمات مطاعم واشوكو.

12/12/2021

Date of

Burouj Agricultural
Investments Company
: Jordan
Limited Liability Company

AeaaN tpac lpp:

Rabieh , amman , jordan

43

142025- 11814 258 KING
 abdallah ii street ammanjordan
Class
178448
43

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

accommodation bureau services (hotels, boarding
houses]; food and drink catering; retirement home
;services; café services; cafeteria services
;providing campground facilities; canteen services
rental of temporary accommodation; boarding
house services; tourist home services; hotel
services; day-nursery [creche] services; restaurant
services; boarding house bookings; hotel
;reservations; self-service restaurant services
snack-bar services; boarding for animals; bar
services; holiday camp services [lodging]; rental
of transportable buildings; temporary
;accommodation reservations; motel services
;rental of chairs, tables, table linen, glassware
rental of meeting rooms; rental of tents; rental of
cooking apparatus; rental of drinking water
dispensers; rental of lighting apparatus; food
sculpting; reception services for temporary
accommodation [management of arrivals and
departures]; washoku restaurant services.
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تاريخ ايداع الطلب :

19/12/2021

اسم طالب التسجيل:

اسيه اكثم حسن الصيفي
االردن
مؤسسة فردية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 11512 -157عمان  -طبربور

178693

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تقديم الطعام والشراب

asiya aktham hasan al saifi
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

eaaN tpac lppA:

157- 11512 amman - tabrbour

 11512 -157عمان  -طبربور
الصنف

19/12/2021

Date of

157- 11512 amman - tabrbour
43

43

Class

178693

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

services to provide food and drink
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تاريخ ايداع الطلب :

07/03/2022

اسم طالب التسجيل:

قتيبه عبد هللا عارف الحايك
االردن
مؤسسة فردية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

07/03/2022

Date of

qotaiba abdallah aref al hayek
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

eaaN tpac lppA:

 11954 -954288المفرق  -حي الزهور

954288- 11954 almafraq - hai al
zohour

 11954 -954288المفرق  -حي الزهور

954288- 11954 almafraq - hai al
zohour

178711

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تقديم الطعام والشراب

الصنف

43

43

Class

178711

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

services to provide food and drink
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

22/05/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة اوميغا لالستثمارات السياحية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م
عمان  ،الشميساني شارع االعشى قيس

178673

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تقديم طعام الطعام لحفالت الزفاف  ،تأجير غرف
لحفالت الزفاف  ،تأجير قاعات المناسبات الداخلية والخارجية
لحفالت الزفاف  ،خدمات التموين للمناسبات الموسيقية  ،تقديم
الطعام للمناسبات  ،وخدمات تقديم الطعام والمشروبات ،
وخدمات المطاعم السياحية

Omega tourism investment
company
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

amman , alshmesani alasha qais
st

 -962738عمان  ،الشميساني شارع
االعشى قيس
الصنف

22/05/2022

Date of

962738- amman , alshmesani
alasha qais st
43

43

Class

178673

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Catering services for weddings; rental of rooms for
wedding receptions; rental of function rooms
;indoor and outdoor for wedding receptions
catering services for musical events; special event
catering;, tourism restaurant services
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

26/07/2021

eaaN tpac lppA:

Laboratoires La Prairie SA
: Switzerland
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Industriestrasse8, 8604
Volketswil, Switzerland
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178510
44
44

Goods/Services

Beauty salon services; Beauty treatment services;
Facial treatment services; Consultancy services
relating to skin care and beauty care; Health and
beauty care; Manicures; Provision of information
via the Internet on the choice and application of
osmetic preparations and beauty products.,

26/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

البوراتواريز ال بريري اس ايه
سويسرا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، فولكيتسويل0221 ،0 انداستريشتراسه
سويسرا
- 910580ب.الفكرية ص

بيانات للملكية
،  حي الصالحين،0 بناية رقم11191
شارع محمد هليل عمان
الصنف

178510

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات صالونات التجميل؛ خدمات معالجة تجميلية؛ خدمات
لمعالجة الوجه؛ خدمات االستشارات فيما يتعلق بالعناية بالبشرة
والجمال؛ العناية بالصحة والجمال؛ العناية بأظافر اليدين؛ تقديم
المعلومات عبر اإلنترنت بـ اختيار واستخدام المستحضرات
.التجميلية ومنتجات العناية بالجمال
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

26/07/2021

eaaN tpac lppA:

Laboratoires La Prairie S.A.
: Switzerland
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Industriestrasse 8, 8604
Volketswil, Switzerland
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
178513
44
44

Goods/Services

Beauty salon services; Beauty treatment services;
Facial treatment services; Consultancy services
relating to skin care and beauty care; Health and
beauty care; Manicures; Provision of information
via the Internet on the choice and application of
cosmetic preparations and beauty products.,

26/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.ايه.البوراتواريز ال بريري اس
سويسرا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، فولكيتسويل0221 ،0 انداستريشتراسه
سويسرا
- 910580ب.الفكرية ص

بيانات للملكية
،  حي الصالحين،0 بناية رقم11191
شارع محمد هليل عمان
الصنف

178513

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 صالونات التجميل؛ خدمات معالجة تجميلية؛ خدمات،خدمات
لمعالجة الوجه؛ خدمات االستشارات فيما يتعلق العناية بالبشرة
والجمال؛ العناية بالصحة والجمال؛ العناية بأظافر اليدين؛ تقديم
المعلومات عبر اإلنترنت بشان اختيار واستخدام المستحضرات
التجميلية ومنتجات العناية بالجمال
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

24/10/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة مركز الرعاية الطبية المحترفة
لمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 11821 -3624الزرقاء  -ش السعادة

178664

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات العيادات الصحية  ٠الخدمات الطبية؛ الخدمات
االستشارية المتعلقة بالرعاية الصحية  ٠العناية الطبية والصحية
 .مختبرات طبية .

professional medical care
center
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

3624- 11821 zarqa - happiness
str

 11821 -3624الزرقاء  -ش السعادة
الصنف

24/10/2021

Date of

3624- 11821 zarqa - happiness
str
44

44

Class

178664

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

health clinic services, medical services; Consulting
services related to health care, medical and health
care, medical laboratories.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

28/11/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة دار النخبه للعالج الطبيعي

sharekat dar alnokhba lelelaj
altabie
: Jordan
Limited Liability Company

 11953 -435عمان  -الدوار الخامس

435- 11953 amman - 5th circle

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
ذ.م.م

 11953 -435عمان  -الدوار الخامس
178643

من اجل البضائع/الخدمات التالية

عالج طبيعي

الصنف

28/11/2021

Date of
eaaN tpac lppA:

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

435- 11953 amman - 5th circle
44

44

Class

lpc oapN ty

178643

Trademark

Goods/Services

physical therapy
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تاريخ ايداع الطلب :

19/12/2021

اسم طالب التسجيل:

قصي وائل محمد الخطيب

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
عيادة طبيب
عمان  -دابوق  -ش خير الدين المعاني -
مقابل كوخ دابوق

19/12/2021

Date of

Qusay Wail Mohammad
Alkhteeb
: Jordan
CLINIC

eaaN tpac lppA:

amman - dabouq - khair al deen
al meani

المحامية دانا حسين مصطفى مصطفى
 11953 -550عمان
178675

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

550- 11953 amman
44

44

Class

178675

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

تربيه الحيوانات,تنظيف الحيوانات والعنايه بها,تنظيف
الحيوانات االليفه والعنايه بها,المساعده البيطريه,خدمات
العالج,خدمات العيادات الطبيه خدمات البيطرة عيادات طب
بيطري

animal breeding,animal grooming,grooming (pet),
Veterinary services,therapy services,medical clinic
services, Veterinary services, Veterinary clinics

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

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

11/07/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Xiaomi Inc.
: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

No.006, floor 6, building 6,
،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نمبر
yard 33, middle Xierqi Road,
، هايديان ديستريكت،ميدل كسيركي رود
Haidian District, Beijing, China
 الصين،بكين
Abu- Ghazaleh & Co. Amman- 921100 ابو غزالة للملكية الفكرية
P.O.Box 921100 Amman
عمان11192
11192 , Jordan
Class
الصنف
178583
45
45
178583

Goods/Services

Monitoring of burglar and security alarms;
monitoring of alarms; personal background
investigations; chaperoning; escorting in society
[chaperoning]; housework services; clothing
rental; personal wardrobe styling consultancy;
conducting religious ceremonies; dating services;
online social networking services; opening of
security locks; adoption agency services; lost
property return; rental of safes; genealogical
research; planning and arranging of wedding
ceremonies; releasing doves for special occasions;
leasing of internet domain names; bomb detection
services; rental of life jacket; fire fighting;
organization of religious meetings; licensing of
intellectual property; legal research; licensing of
computer software [legal services]; licensing [legal
services] in the framework of software publishing;
licensing of registered designs [legal services];
legal services; providing information about legal
services via a website.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، مراقبة اإلنذارات،مراقبة أجهزة اإلنذار ضد السرقة واألمن
، المرافقة في الحفالت اإلجتماعية،تحقيقات خلفية الشخصية
 خدمات األعمال،]المرافقة في الحفالت اإلجتماعية [المرافقة
 استشارات تصميم خزانة المالبس، تأجير المالبس،المنزلية
 خدمات، خدمات المواعدة، إجراء االحتفاالت الدينية،الشخصية
 خدمات، فتح أقفال األمان،الشبكات االجتماعية عبر اإلنترنت
 بحوث، تأجير الخزائن، إعادة الممتلكات المفقودة،وكالة التبني
 إطالق الحمام، تخطيط وترتيب حفالت الزفاف،األنساب
، تأجير أسماء النطاقات على اإلنترنت،للمناسبات الخاصة
، مكافحة الحريق، تأجير سترة نجاة،خدمات الكشف عن القنابل
، بحث قانوني، ترخيص الملكية الفكرية،تنظيم اجتماعات دينية
 الترخيص،]ترخيص برامج الكمبيوتر [الخدمات القانونية
 ترخيص،[الخدمات القانونية] في إطار نشر البرمجيات
 تقديم، خدمات قانونية،]التصاميم المسجلة [خدمات قانونية
.معلومات حول الخدمات القانونية عبر موقع ويب
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Date of

11/07/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Xiaomi Inc.
: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

11/07/2021

: تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

No.006, floor 6, building 6,
،66  يارد،2  بيلدينغ،2  فلور،222.نمبر
yard 33, middle Xierqi Road,
، هايديان ديستريكت،ميدل كسيركي رود
Haidian District, Beijing, China
 الصين،بكين
Abu- Ghazaleh & Co. Amman- 921100 أبو غزالة للملكية الفكرية
P.O.Box 921100 Amman
عمان11192
11192 , Jordan
Class
الصنف
178641
45
45
178641

Goods/Services

Monitoring of burglar and security alarms;
monitoring of alarms; personal background
investigations; chaperoning; escorting in society
[chaperoning]; housework services; clothing
rental; personal wardrobe styling consultancy;
conducting religious ceremonies; dating services;
online social networking services; opening of
security locks; adoption agency services; lost
property return; rental of safes; genealogical
research; planning and arranging of wedding
ceremonies; releasing doves for special occasions;
leasing of internet domain names; bomb detection
services; rental of life jacket; fire fighting;
organization of religious meetings; licensing of
intellectual property; legal research; licensing of
computer software [legal services]; licensing [legal
services] in the framework of software publishing;
licensing of registered designs [legal services];
legal services; providing information about legal
services via a website.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، مراقبة اإلنذارات،مراقبة أجهزة اإلنذار ضد السرقة واألمن
، المرافقة في الحفالت اإلجتماعية،تحقيقات خلفية الشخصية
 خدمات األعمال،]المرافقة في الحفالت اإلجتماعية [المرافقة
 استشارات تصميم خزانة المالبس، تأجير المالبس،المنزلية
 خدمات، خدمات المواعدة، إجراء االحتفاالت الدينية،الشخصية
 خدمات، فتح أقفال األمان،الشبكات االجتماعية عبر اإلنترنت
 بحوث، تأجير الخزائن، إعادة الممتلكات المفقودة،وكالة التبني
 إطالق الحمام، تخطيط وترتيب حفالت الزفاف،األنساب
، تأجير أسماء النطاقات على اإلنترنت،للمناسبات الخاصة
، مكافحة الحريق، تأجير سترة نجاة،خدمات الكشف عن القنابل
، بحث قانوني، ترخيص الملكية الفكرية،تنظيم اجتماعات دينية
 الترخيص،]ترخيص برامج الكمبيوتر [الخدمات القانونية
 ترخيص،[الخدمات القانونية] في إطار نشر البرمجيات
 تقديم، خدمات قانونية،]التصاميم المسجلة [خدمات قانونية
.معلومات حول الخدمات القانونية عبر موقع ويب
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

19/12/2021

اسم طالب التسجيل:

مؤسسة البحوث الطبية الدولية ()HJF

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

امريكا
مقدم خدمة

19/12/2021

Date of

HJF Medical Research
international Inc
: United States
Foreign foundation branch

eaaN tpac lppA:

Amman , king abdullah II bin
عمان  ،شارع الملك عبد هللا الثاني بن
hussein street , building 391, al
الحسين  ،عمارة  ،602مبنى البركة ،
baraka building , 5 floor
الطابق الخامس
 926442- 11190 Ammanالمحامي صفوان فايز المبيضين ومشاركوه
zahran street emmar towers ,
 11190 -926442عمان  -ش زهران -
building b 12 floor
ابراج اعمار  -البرج ب الطابق 20
Class
الصنف
178443
45
45
178443

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تقديم خدمات اجتماعية للمساندة في تلبية حاجات اإلفراد
والمؤسسات

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Providing social services to support the needs of
individuals and institutions
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

22/12/2020

eaaN tpac lppA:

Schweizerische
Eidgenossenschaft
: switzerland

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

22/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شوايتزريشى إيدجنوسنشافت (اإلتحاد
)السويسري
سويسرا

:اسم طالب التسجيل

هيئة حكومية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

Government Body

ممثلة من قبل وزارة الخارجية االتحادية إي
دي إيه برنامج المياه العالمي شارع
 برن سويسرا6226 262 فرايبورغ

vertreten durch
Eidgenössisches
Departement für
auswärtige
Angelegenheiten EDA
Globalprogramm Wasser
Freiburgstrasse 130 3003
Bern Switzerland
AlYafi for Intellectual
Property P.O.Box11195- 17039
Amman
Class
175776
45

- 11195ب.الفكرية ص

45

الصنف

اليافي للملكية
عمان17039
175776

:جنسية الطالب

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

BLUE PEACE
Goods/Services

Promoting the interests of nonprofit organizations
and companies in the fields of politics, legislation,
and regulation (lobbying services); lobbying
services, other than for commercial purposes;
lobbying for political purposes, in particular with
regard to environmental policy and environmental
protection; consultancy services in the field of
national security; organization of political meetings;
providing information regarding political issues;
licensing of industrial property rights and copyright
(legal services); licensing of computer programs
(legal services); consultancy relating to the licensing
of intellectual property; peace research, research in
the field of pedagogy and didactics in teaching
methods of conflict management.

Priority claim: Claim Country : CH
Claim No : 09882/2020
Claim Date : 15/7/2020

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تعزيز مصالح المنظمات والشركات غير الهادفة للربح في
مجاالت السياسة والتشريع والتنظيم (خدمات التأثير) ؛
 بخالف ألغراض تجارية؛ ممارسة الضغط، خدمات التأثير
 ال سيما فيما يتعلق بالسياسة البيئية، ألغراض سياسية
وحماية البيئة؛ خدمات استشارية في مجال األمن القومي؛
تنظيم اجتماعات سياسية؛ توفير المعلومات المتعلقة بالقضايا
السياسية؛ ترخيص لحقوق الملكية الصناعية وحقوق التأليف
والنشر (خدمات قانونية)؛ ترخيص برامج الكمبيوتر [خدمات
، قانونية]؛ االستشارات المتعلقة بترخيص الملكية الفكرية
 أبحاث عن أصول التربية والتعليم،أبحاث في مجال السالم
.حول كيفية تدريس إدارة النزاعات

CH : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
09882/2020 : رقم االدعاء
15/7/2020 : تاريخ االدعاء
 بتاريخ97141/977771/بناء قرار مسجل العالمات التجارية رقم ع ت
4144/7/41
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

10/12/2014

اسم طالب التسجيل:

شركة مجموعة زاكي للتجارة العامة
والتخزين
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

المنطقة الحرة -الزرقاء المملكة األردنية
الهاشمية
الفكرية ص.ب- 910580

بيانات للملكية
11191بناية رقم  ،0حي الصالحين ،
شارع محمد هليل عمان
142304

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

شيبس حصائب بطاطا.
بناء قرار مسجل العالمات التجارية رقم ع ت ط 49174/924212/بتاريخ
4149/1/91

10/12/2014

Date of

Zaki Group for public Trading
and Storage Company
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

Free Zone- Zarqa, Hashmite
Kingdom of Jordan
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
142304
29
29

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Potato chips.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

10/12/2014

اسم طالب التسجيل:

شركة مجموعة زاكي للتجارة العامة
والتخزين
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

المنطقة الحرة -الزرقاء المملكة األردنية
الهاشمية
الفكرية ص.ب- 910580

بيانات للملكية
11191بناية رقم  ،0حي الصالحين ،
شارع محمد هليل عمان
142303

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

منتفخات الذرة
بناء قرار مسجل العالمات التجارية رقم ع ت ط 49112/924212/بتاريخ
4149/1/91

10/12/2014

Date of

Zaki Group for public Trading
and Storage Company
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Free Zone- Zarqa, Hashmite
Kingdom of Jordan
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Building
No. 8 , Salheen Destruct
Amman - Jordan
Class
142303
30
30

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Fluffy popcorn

