الجريدة الرسمية
للمملكة االردنية الهاشمية

العالمات التجارية
طلبات تسجيل عالمات تجارية

موقع الوزارةhttp://www.mit.gov.jo:

عمان:االحد  20ربيع اآلخر سنة 1444هـ.الموافق  14تشرين الثاني سنة 2022م

رقم العدد 761:

الجريدة الرسمية
فهرس العدد
الموضوع

رقم الصفحة

طلبات تسجيل عالمات تجارية

387-3
رقم العدد()167

من رقم751881-751786 :
والعالمة()715881
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تاريخ ايداع الطلب:

27/05/2021

اسم طالب التسجيل:

سينجينتا كروب بروتيكشين ايه جي

جنسية الطالب:

سويسرا
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
: Switzerland
Foreign Company

روزينتالشتراسه  8504 ،76بازل ،سويسرا

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel,
Switzerland

سابا و شركاهم للملكية الفكرية
ص.ب 11184 -921100عمان -
الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن

180414

الصنف

27/05/2021

1

SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box921100 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
180414
1

Date of
eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

BLERONTI
من اجل البضائع/الخدمات التالية

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

Goods/Services

Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; seed treatment preparations; manures.
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تاريخ ايداع الطلب:

27/05/2021

اسم طالب التسجيل:

سينجينتا كروب بروتيكشين ايه جي

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سويسرا
شركة اجنبية
روزينتالشتراسه  8504 ،76بازل ،سويسرا

180436

SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
: Switzerland
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel,
Switzerland

سابا و شركاهم للملكية الفكرية
ص.ب 11184 -921100عمان -
الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
الصنف

27/05/2021

Date of

1

SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box921100 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
180436
1

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

DONDERRA
من اجل البضائع/الخدمات التالية

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

Goods/Services

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

5

Date of

17/08/2021

eaaN tpac lppA:

TotalEnergies SE
: France
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Goods/Services

Chemicals used in industry, agriculture, horticulture, forestry
and aquaculture; manures and fertilisers; unprocessed
plastics in all forms ; adhesives for use in industry ;
petrochemicals and their derivatives ; polymers and chemical
additives to polymers; unprocessed artificial and synthetic
resins; drilling muds and chemical additives for drilling
muds; chemical solvents; lithium ; sodium ; hydrocarbons;
hydrogen; hydrocarbons and natural gas derivatives ;
methane ; detergents for industrial use; degreasing
preparations for use in manufacturing processes ; chemical
condensation preparations ; dispersants of petroleum
products; chemicals products for the absorption or the
removal of all petroleum products ; fluids and release agents
; chemicals used for petroleum refining ; chemicals products
for the treatment, purification and decontamination of gases;
urea ; products derived from urea and ammonia [chemicals
products] ; products for water treatment ; chemical additives
for use in industry; chemical additives for carburant,
lubricants, fuels, bitumen and other petroleum products;
chemical additives for insecticides, herbicides and
fungicides; antifreeze and de-frosting products; coolant;
hydraulic fluids and transmission fluids ; brake liquids
_Priority claim: Claim Country : FR
Claim No : 4751271
Claim Date : 02-04-2021
Special condition : The registration of this trademark should
be in Orange, Red, Purple, Dark blue, Light blue, Green and
Yellow colors according to the print filed with the
application.

:تاريخ ايداع الطلب

توتال إنرجي ش أ
فرنسا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

05855 7  بالس جان ميلير ال ديفينس5
كوربيفوا فرنسا

2 place Jean Millier La Défense
6 92400 Courbevoie France
SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box92110011184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
180393
1

17/08/2021

سابا و شركاهم للملكية الفكرية
-  عمان11184 -921100ب.ص
 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني

1

الصنف

180393

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الكيماويات المستخدمة في الصناعة والزراعة والبستنة والغابات وتربية
األحياء المائية؛ األسمدة والمخصبات؛ المواد البالستيكية غير المعالجة بجميع
األشكال؛ مواد الصقة لالستعمال في الصناعة؛ البتروكيماويات ومشتقاتها؛
البوليمرات والمواد المضافة الكيميائية للبوليمرات؛ الراتينجات االصطناعية
والمصنعة غير المعالجة؛ طين الحفر والمضافات الكيميائية لطين الحفر؛
مذيبات كيميائية؛ الليثيم؛ الصوديوم؛ الهيدروكربونات؛ هيدروجين؛
الهيدروكربونات ومشتقات الغاز الطبيعي؛ الميثان؛ منظفات لالستخدام
الصناعي؛ مستحضرات إزالة الشحوم لالستعمال في عمليات التصنيع؛
مستحضرات تكثيف المواد الكيميائية؛ مشتتات المنتجات البترولية؛ منتجات
كيماوية المتصاص أو إزالة جميع المنتجات البترولية؛ السوائل وعوامل
اإلطالق؛ الكيماويات المستخدمة في تكرير البترول؛ منتجات كيماوية لعالج
وتنقية الغازات وتطهيرها من التلوث؛ اليوريا؛ المنتجات المشتقة من اليوريا
واألمونيا [منتجات كيماوية]؛ منتجات لمعالجة المياه؛ إضافات كيميائية
لالستخدام في الصناعة؛ إضافات كيميائية للمكربن والمزلقات والوقود والقار
والمنتجات البترولية األخرى؛ المضافات الكيماوية للمبيدات الحشرية
ولمبيدات األعشاب ولمبيدات الفطريات؛ منتجات مضادة للتجمد وإلزالة
الصقيع؛ المبردات؛ السوائل الهيدروليكية وسوائل النقل؛ سوائل المكابح

FR : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
8604564 : رقم االدعاء
55-58-5554 : تاريخ االدعاء
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان البرتقالي: اشتراطات خاصة
واألحمر والبنفسجي واألزرق الغامق واألزرق الفاتح واألخضر واألصفر
.وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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26/03/2022

:تاريخ ايداع الطلب

Hassad Arabian Company for
Import and Export
: Jordan
Limited Liability Company

شركة حصاد العربية لالستيراد والتصدير

:اسم طالب التسجيل

amman - bayader wadi al - seer

 بيادر وادي السير- عمان

Date of

26/03/2022

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
م.م.ذ

 بيادر وادي السير-  عمان11191 -161

161- 11191 amman - bayader
wadi al - seer
180194

Class

1

Goods/Services

Fertilisers Chemicals for treating hazardous waste;
bacterial preparations for the decomposition of
animal waste; chemical products and compounds
for the treatment of waste water systems; waste
water treatment chemicals for industrial use.
acetates [chemicals] additives, chemical, to
insecticides agricultural chemicals, except
fungicides, herbicides, insecticides and
parasiticides

1

الصنف

180194

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

االسمدة المواد الكيميائية لمعالجة النفايات الخطرة ؛
المستحضرات البكتيرية لتحلل فضالت الحيوانات ؛ المنتجات
والمركبات الكيميائية لمعالجة أنظمة الصرف الصحي ؛
 خالت.كيماويات معالجة مياه الصرف لالستخدام الصناعي
;[اسيتات] كيماويات; اضافات كيميائية الى مبيدات الحشرات
كيماويات زراعية عدا مبيدات الفطريات واالعشاب الضارة
.والحشائش والحشرات والطفيليات
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10/04/2022

:تاريخ ايداع الطلب

sharekat al tareeq al dahabi
litjret almawad alkham
: Jordan
Limited Liability Company

م.م.الطريق الذهبي لتجارة المواد الخام ذ

:اسم طالب التسجيل

sahab - city king abdullah II
industrial - str B

 سحاب مدينة الملك عبد هللا الثاني- عمان

Date of

10/04/2022

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
م.م.ذ

941811- 94111 sahab - city
 سحاب مدينة-  عمان94111 -941811
king abdullah II industrial - str
الملك عبد هللا الثاني
B
Class
الصنف
180159
1
1
180159

Goods/Services

adhesives for wallpaper ,industrial adhesives
roofing adhesives,adhesives for applying floor
tiles,adhesives for ceramic tiles,adhesives for use
in building siliicones for industrial
purposes,industrial silicon

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مواد الصقة لورق الحائط مواد الصقة تسقيف مواد الصقة
لتطبيق بالط االرضيات مواد الصقة لبالط السيراميك مواد
الصقة الستخدامها في البناء السيليكون لالغراض الصناعية
السيليكون الصناعي
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تاريخ ايداع الطلب:

20/10/2022

اسم طالب التسجيل:

اكرم سليم لطفي زيد الكيالني

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة
 11814 -143599عمان /ماركا الشمالية

180389

من اجل البضائع/الخدمات التالية

كيماويات لصناعة مستحضرات التنظيف

akram salem lutfi zaid al
kilani
: Jordan
FOUNDATION

eaaN tpac lppA:

143599- 11814 amman -marka
shamaliya

 11814 -143599عمان /ماركا الشمالية
الصنف

20/10/2022

Date of

143599- 11814 amman -marka
shamaliya
1

1

Class

180389

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Chemical for manufacturing cleaning preparation
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تاريخ ايداع الطلب:

17/08/2021

اسم طالب التسجيل:

توتال إنرجي ش أ
فرنسا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 5بالس جان ميلير ال ديفينس 05855 7
كوربيفوا فرنسا

180206

من اجل البضائع/الخدمات التالية

TotalEnergies SE
: France
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

2 place Jean Millier La Défense
6 92400 Courbevoie France

سابا و شركاهم للملكية الفكرية
ص.ب 11184 -921100عمان -
الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
الصنف

17/08/2021

Date of

2

SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box921100 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
180206
2

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

المصطكاء (الراتينج الطبيعي)؛ المستحضرات المضادّة للصدأ؛
المستحضرات المقاومة للتآكل؛ طالء السيارات

Mastic (natural resin) ; anti-rust preparations ; anti
corrosion preparations ; paint for motor vehicles

_______________________________________ا
شتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون
باأللوان البرتقالي واألحمر والبنفسجي واألزرق الغامق
واألزرق الفاتح واألخضر واألصفر وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب.

________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in Orange, Red, Purple, Dark
blue, Light blue, Green and Yellow colors
according to the print filed with the application.
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تاريخ ايداع الطلب:

28/09/2021

اسم طالب التسجيل:

تيك توك إنفورميشن تكنولوجيز يو كيه ليمتد

TikTok Information
Technologies UK Limited
: United Kingdom
Foreign Company

سكث فلور ون لندن وول لندن ئي سي 5
واي  0ئي بي بريطانيا

6th Floor One London Wall
London EC2Y 5EB UK

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

بريطانيا
شركة اجنبية

بيانات للملكية
11191عمان
180427

الفكرية ص.ب-910580

الصنف

28/09/2021

Date of
eaaN tpac lppA:

Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191
2

2

Class

180427

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

TikTok
من اجل البضائع/الخدمات التالية

الدهانات ،الورنيش ،طالءات اللك؛ مواد الوقاية من الصدأ
ومواد حفظ الخشب من التلف؛ مواد التلوين؛ أصباغ؛ حبر
للطباعة ،الوسم والنقش؛ راتنجات طبيعية خام؛ معادن في شكل
رقائق أو مسحوق لإلستخدام في الدهانات ،الديكور ،الطباعة
واألعمال الفنية أصباغِ ،حبر للطباعة؛ صبغات؛ حبر لدباغة
الجلود؛ دِهانات؛ مستحضرات مضادة للصدأ لغايات الحفظ؛
راتنجات (طبيعية[ ،)-خام

Goods/Services

Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
;rust and against deterioration of wood
colorants;dyes; inks for printing, marking and
engraving; raw natural resins; metals in foil and
powder form for use in painting, decorating,
printing and art , Dye, printing ink; Pigments; Ink
for skin dressing; Paints; Anti-rust preparations for
]preservation; Resins (Natural –), [raw
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21/02/2022

:تاريخ ايداع الطلب

Ahmed Tawfiq Amin Aroury
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

احمد توفيق امين العاروري
االردن
مؤسسة فردية

:اسم طالب التسجيل

18- 11511 amman - jordan

 االردن-  عمان11511 -18

Date of

21/02/2022

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

 االردن-  عمان11511 -18

18- 11511 amman - jordan
180461

Class

2

Goods/Services

2

الصنف

180461

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Metallic flakes for use in painting and decoration,
aluminum powder for use in painters and
decorators, metals in powder form for use in
painting, decoration and artistic works, metals in
the form of flakes or powder for use in painting,
decoration and artistic works.

رقائق معدنية لالستخدام في الدهن والديكور مسحوق المنيوم
 معادن على شكل مسحوق.لالسنخدام الدهانين وفني الديكور
لالستخدام في الدهن والديكور واالعمال الفنية معادن على شكل
رقائق او مسحوق لالستخدام في الدهن والديكور واالعمال
.الفنية

________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be limited in colours orange and
white, according to the printfiled with the
application
________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give owners the right to use general words and
general drawing separately from the mark

_______________________________________ا
،  ان تسجيل هذه العالمة محدد بااللوان: شتراطات خاصة
. وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب،البرتقالي واالبيض
_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
باستعمال الكلمات العامة و الرسم العام بمعزل عن العالمه

12

تاريخ ايداع الطلب:

17/05/2020

اسم طالب التسجيل:

اميريكان كوزمتيكس كيميا انونيم شركيتي

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

تركيا
شركة اجنبية

17/05/2020

Date of

AMERICAN COSMETICS
KIMYA ANONIM ŞIRKETI
: Turkey
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

AKÇABURGAZ MAH. 3073.
اكتشابورجاز ماه .3563 .اس كيه .نمرة0:
اتش كابي نمرة .4ايسانيورت ،إسطنبول،
SK. NO: 5 İÇ KAPI NO: 1.
تركيا
ESENYURT,
ISTANBUL,TURKEY
SABA & CO
سابا وشركاهم للملكية الفكرية  07 -شارع
INTELLECTUAL
االمير شاكر بن زيد ,الشميساني االردن
PROPERTY - 56, PRINCE
SHAKER BIN ZAID
ST.,SHEMISSANI
Class
الصنف
180492
3
3
180492

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات التجميل للعناية بالبشرة ،تحديدا :الكريمات
واللوشن والجل والعطور؛ الروائح العطرية تحديدا :الكولونيا
ومستحضرات ما بعد الحالقة؛ اللوشن بشكل عام تحديدا، :
لوشن ما بعد الحالقة ولوشن الوجه ولوشن الجسم المعطر
ولوشن التنظيف ولوشن ترطيب البشرة؛ لوشن البشرة؛ كريمات
التغذية ،تحديدا :كريمات الجسم المغذية وكريمات ترطيب
البشرة والكريمات المضادة للشيخوخة؛ مستحضرات العناية
بالشعر ومستحضرات تصفيف الشعر ،تحديدا :الشامبو
ومستحضرات التنعيم وبخاخ وجل تثبيت تسريحة الشعر؛
صابون البشرة؛ منظفات الجسم

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Cosmetic preparations for skin care namely,
creams, lotions, gels, perfume; fragrances, namely,
colognes and aftershave; common lotions, namely,
after-shave lotions, face lotions, fragranced body
lotions, cleansing lotions and skin moisturizing
lotions; skin lotion; nourishing creams, namely,
nourishing body creams, skin moisturizing creams
and anti-aging creams; hair care and hair styling
preparations, namely, shampoos, conditioners,
finishing spray and gels; skin soaps; body
cleansers.
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16/09/2020

eaaN tpac lppA:

Fajer alsham for
cosmetic&detergent co
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

:تاريخ ايداع الطلب

شركة فجر الشام لصناعة مواد التجميل
م.م.والمنظفات ذ
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

ماركا الشمالية- عمان11941 -662

662- 11941 Amman-north
marka

ماركا الشمالية- عمان11941 -662

662- 11941 Amman-north
marka
180326

16/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

Class

3

Goods/Services

cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; non-medicated soaps, oils for
cleaning purposes, soda lye, color-brightening
chemicals for household purposes laundry,
preparations for unblocking drain pipes, floor wax
removers scouring preparations, laundry bleach,
preparations for soaking laundry Cosmetics
including hair emollients; hair treatment
preparations; Hair conditioner; bath soaps in gel
form, not for medical use; face and body creams
for cosmetic use; hair spray; hair dyes; hair
lighteners; hair lacquers; nail polish; cosmetic hair
lotions; shampoos.

3

الصنف

180326

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، صابون غير طبي،مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط
 المواد، غسول قلوي من الصودا،الزيوت الستخدامات التنظيف
، )الكيميائية لزهو األلوان ألغراض منزلية (غسل المالبس
 مزيالت شمع،مستحضرات منع انسداد أنابيب التصريف
 مستحضرات، مبيضات الغسيل،األرضيات مستحضرات جلي
نقع الغسيل مستحضرات التجميل وتشمل ملينات الشعر؛
 صابون االستحمام،مستحضرات لمعالجة الشعر؛ مكيف للشعر
على شكل هالم التي ليست لالستخدامات الطبية؛ كريمات
ألغراض تجميلية للوجه والجسم؛ بخاخ تثبيت الشعر؛ أصباغ
للشعر؛ مفتحات شعر؛ ملمعات الشعر؛ طالء األظافر؛ لوشن
الشعر التجميلي؛ الشامبو
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تاريخ ايداع الطلب:

18/05/2021

اسم طالب التسجيل:

دايم ِلر إيه جي
المانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

مرسيدسشترا ِسه  65365, 455شتوتغارت
ألمانيا
بيانات للملكية
11191بناية رقم  ،4حي الصالحين ،
شارع محمد هليل عمان
180474

Daimler AG
: Germany
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Mercedesstrasse 120 ,70372
Stuttgart Germany

الفكرية ص.ب-910580

الصنف

18/05/2021

Date of

3

Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191
Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
Class
180474
3

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

MERCEDES-EQ
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات تجميلية غير طبية ومستحضرات للزينة وبخاصة
الكريمات وزيوت الجسم والغسوالت (اللوشن)؛ منظفات أسنان
غير طبية؛ عطور ،زيوت عطرية؛ مستحضرات للغسيل والكي
على شكل منظفات للغسيل والكي؛ مستحضرات لتبييض األقمشة
للغسيل والكي؛ مستحضرات تلميع وبخاصة ،سبراي معطر
لتنعيم األقمشة؛ مركبات تلميع؛ مواد سحج؛ منتجات صابون،
سوالت للشعر؛
وبخاصة ،صابون تجميلي ،و صابون ِقطع ؛ َّغ ُ
قماش الرمل؛ ورق سحج؛ لواصق ألغراض التجميل؛ حجر
الشبة [مواد قابضة لألنسجة الحية]؛ مضادات للعرق [مواد
تواليت]؛ مستحضرات مضادة للشواش ألغراض منزلية؛ أمالح
استحمام ليست لغايات طبية؛ بخاخات إلنعاش رائحة الفم؛ أعواد
القطن ألغراض التجميل؛ قطن مكبوس في طبقات رقيقة
ألغراض التجميل؛ هالمات لتبييض األسنان؛ قماش للسنفرة؛
ورق للسنفرة؛ مستحضرات للتبخير [عطور]؛ قماش زجاجي
[قماش سحج]؛ ورق مرمل؛ بخور؛ أعواد بخور؛ مستحضرات
إلزالة اللك؛ ملمعات رش؛ مستحضرات لتلميع أوراق النباتات؛
أكياس مـُعطرة للبياضات؛ روائح؛ مستحضرات لتعطير الجو؛
روائح للسيارات؛ روائح لالستخدام الشخصي؛ روائح منزلية؛
عبوات إعادة تعبئة للعطور لموزعات تعطير الغرف غير
الكهربائية؛ عبوات إعادة تعبئة لموزعات تعطير الغرف
الكهربائية؛ غسوالت للفم ليست ألغراض طبية؛ مستحضرات
إلزالة األلوان؛ شامبو للحيوانات األليفة [مستحضرات للتزيين
غير طبية]؛ شامبو؛ مستحضرات العناية بالشعر ليست لغايات
طبية؛ ورق للصقل؛ ورق ورد مجفف [روائح]؛ حجر الخفاف؛
للحالقة [مواد قابضة]؛ مستحضرات
خشب معطر؛ أحجار ِ
حالقة وبخاصة كريمات وزيوت وغسوالت (لوشن) ؛ شمع
الحذائين؛ شمع الخياطين؛ أحجار للتمليس؛ مواد تواليت؛ رسوم
زينة للشف ألغراض التجميل؛ حجر طرابلسي للصقل؛
مستحضرات إلزالة الطالء؛ مستحضرات تنظيف المركبات؛
ُّملمعات للسيارات؛ شمع للسيارات

Goods/Services

Non-medicated cosmetics and toiletry preparations
namely creams, body oils and lotions; Non;medicated dentifrices; Perfumery, essential oils
Laundry preparations in the nature of laundry
;detergent; Bleaching preparations for laundry use
Furbishing preparations namely, Scented fabric
;refresher spray; Buffing compounds
Abrasives;Soap products, namely, beauty soap,
and bar soap; Hair lotions; Sandcloth; Abrasive
paper; Adhesives for cosmetic purposes; Alum
;]stones [astringents]; Antiperspirants [toiletries
;Antistatic preparations for household purposes
Bath salts, not for medical purposes; Breath
freshening sprays; Cotton swabs for cosmetic
;purposes; Cotton wool for cosmetic purposes
;Dental bleaching gels; Emery cloth; Emery paper
Fumigation preparations [perfumes]; Glass cloth
;[abrasive cloth]; Sandpaper; Incense; Joss sticks
;Lacquer-removing preparations; Spray polish
;Preparations to make the leaves of plants shiny
Sachets for perfuming linen; Fragrances; Air
fragrancing preparations; Fragrances for
;automobiles; Fragrances for personal use
Household fragrances; Fragrance refills for nonelectric room fragrance dispensers; Refills for
electric room fragrance dispensers; Mouthwashes,
not for medical purposes; Colour-removing
preparations; Shampoos for pets [non-medicated
grooming preparations]; Shampoos; Hair care
preparations, not for medical purposes; Polishing
;paper; Potpourris [fragrances]; Pumice stone
;]Scented wood; Shaving stones [astringents

15

Shaving preparations namely creams, oils and
lotions; Shoemakers' wax; Tailors' wax;
Smoothing stones; Toiletries; Decorative transfers
for cosmetic purposes; Tripoli stone for polishing;
Varnish-removing preparations; Vehicle cleaning
preparations; Automobile polishes; Car wax
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018339871
Claim Date : 18-11-2020

EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
544330464 : رقم االدعاء
44-44-5555 : تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

27/07/2021

اسم طالب التسجيل:

كارولينا هيريرا ليمتد
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 054سيفينث افينيو 46 ،فلور45544 ،
نيويورك ،نيويورك الواليات المتحدة
االمريكية
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
ص.ب 11184 -921100عمان -
الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن

180337

الصنف

3

27/07/2021

Date of

Carolina Herrera Ltd
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

501 Seventh Avenue, 17th
Floor, 10018 New York, New
York USA
SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box921100 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
180337
3

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

212
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المواد العطرية وكريم الحالقة وبلسم الحالقة وجل الحالقة وبلسم
ما بعد الحالقة ولوشن ما بعد الحالقة وكريمات ما بعد الحالقة
ومستحلبات ما بعد الحالقة ومستحضرات التجميل ومزيالت
الروائح الكريهة لالستخدام الشخصي ومنتجات العناية بالبشرة
غير العالجية ولوشن الجسم وجل االستحمام واالغتسال
وصابون الزينة

Goods/Services

Perfumery, shave creams, shave balm, shave gel,
after-shave balms, after-shave lotions, after-shave
creams, after-shave emulsions, cosmetics,
deodorants for personal use, non-medicated skin
care products, body lotions, bath and shower gels
and toilet soaps
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Date of

27/07/2021

eaaN tpac lppA:

Atyab Al Marshoud Co.
: Kuwait
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Alrai, Behind Avenues Mall,
Block (1), Street (3), Building
(1805), Estate of Kuwait
Abu- Ghazaleh & Co. 92110011192 P.O.Box 921100
Amman 11192 , Jordan
Class
180444
3
3

Goods/Services

Perfumery, essential oils, toilet water, incense.

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

27/07/2021

:تاريخ ايداع الطلب

شركة اطياب المرشود
كويت
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

،)4(  قطعه، خلف مجمع االفنيوز،الري
 دولة الكويت،)4450(  مبنى،)3( شارع
-921100

الصنف

أبو غزالة للملكية الفكرية
عمان11192
180444

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

.عطور وزيوت عطرية وماء تواليت (عطر مخفف) وبخور

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
باستعمال الكلمة (خصلة ) بمعزل عن العالمه
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08/08/2021

eaaN tpac lppA:

Shawaf Group For Industry
and Commerce Ltd.
: Syrian Arab Republic
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

08/08/2021

:تاريخ ايداع الطلب

شركة مجموعة الشواف للصناعة والتجارة
المحدودة المسؤولية
سوريا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

 عقارية جاجية558 حماه الجاجية العقار
سوريا

Hama Aljajieh estate 224
Aqaria Jajieh, Syria
SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box92110011184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
180340
3

Goods/Services

Detergents not for industrial or medical purposes,
anti-glare preparations for domestic purposes,
javel water, washing preparations for personal or
hygienic purposes or for deodorizing (hygienic
preparations), disinfectants for personal hygiene
not for medical purposes, chemical cleaning
preparations for domestic use, dry cleaning
preparations, bleaching preparations and other
substances for laundry use, cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices

سابا و شركاهم للملكية الفكرية
-  عمان11184 -921100ب.ص
 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني

3

الصنف

180340

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

منظفات بخالف المستخدمة في العمليات التصنيعية ولغايات
 ماء، مستحضرات مضادة للشواش للغايات المنزلية،طبية
 مستحضرات الغسل ألغراض شخصية أو صحية أو،جافيل
 مطهرات غير طبية للعناية،)مزيلة للعرق (أدوات النظافة
 مستحضرات تنظيف كيميائية لغايات،بالنظافة الشخصية
 مستحضرات تبييض، مستحضرات التنظيف الجاف،منزلية
،األقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي المالبس
 عطور، صابون،مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط
، غسول (لوشن) للشعر، مستحضرات تجميل،وزيوت عطرية
.منظفات أسنان

19

Date of

17/08/2021

eaaN tpac lppA:

TotalEnergies SE
: France
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Goods/Services

Cleaning, polishing, scouring, stripping and
abrasive preparations ; preparations for washing
and maintenance of vehicles ; preparations for
washing and maintenance of machines and
buildings ; stain removers ; windscreen cleaning
liquids
________________________________________
Priority claim: Claim Country : FR
Claim No : 4751271
Claim Date : 02-04-2021
________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in Orange, Red, Purple, Dark
blue, Light blue, Green and Yellow colors
according to the print filed with the application.

:تاريخ ايداع الطلب

توتال إنرجي ش أ
فرنسا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

05855 7  بالس جان ميلير ال ديفينس5
كوربيفوا فرنسا

2 place Jean Millier La Défense
6 92400 Courbevoie France
SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box92110011184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
180333
3

17/08/2021

سابا و شركاهم للملكية الفكرية
-  عمان11184 -921100ب.ص
 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني

3

الصنف

180333

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضرات التنظيف والتلميع والفرك والتقشير والكشط؛
مستحضرات غسيل وصيانة المركبات؛ مستحضرات غسيل
وصيانة اآلالت والمباني؛ مزيالت البقع؛ سوائل لتنظيف زجاج
المركبات األمامي
_______________________________________ا
FR : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
8604564 : رقم االدعاء
55-58-5554 : تاريخ االدعاء
_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون: شتراطات خاصة
باأللوان البرتقالي واألحمر والبنفسجي واألزرق الغامق
واألزرق الفاتح واألخضر واألصفر وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب:

17/08/2021

اسم طالب التسجيل:

البوراتوري بيب ،اس.ال.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

LABORATORIOS BABE,
S.L.

اسبانيا
شركة اجنبية

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

: Spain
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
C/ Alessandro Volta

سي /اليساندرو فولتا رقم 87045 – 6
باتيرنا (فالنسيا) ،اسبانيا
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
ص.ب 11184 -921100عمان -
الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن

180235

17/08/2021

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المواد العطرية وماء الزينة المعطر وجل الحالقة ولوشن
الحالقة وموس الحالقة ورغوة الحالقة وكريمات الحالقة
ولوشن ما بعد الحالقة والكولونيا؛ الزيوت العطرية
ومستحضرات التجميل والماكياج ومنظفات االسنان؛ منتجات
للوقاية من الشمس والتسمير على شكل لوشن والجل ورذاذ
الموس والرغاوي والكريمات ومزيالت الروائح الكريهة
لالستعمال الشخصي (معطرات)؛ المناديل المشبعة
بمستحضرات التجميل؛ األقنعة؛ اللوشن والجل والكريمات
للعناية بالشعر وفروة الرأس؛ مستحضرات تجميل البشرة
ولمعالجة والعناية بالشعر وفروة الرأس؛ شامبو وملطفات
الشعر؛ أصباغ للشعر؛ منتجات تصفيف الشعر؛ الكريمات
واللوشن للعناية بالبشرة؛ مستحضرات التجميل لالستحمام
واالغتسال ولوشن وكريمات العناية بالشفاه واحمر الشفاه

3

n746980 Paterna (Valencia),
Spain
SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box921100 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
180235
3

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Perfumery, toilet water, shaving gels, shaving
lotions, shaving mousse, shaving foams and
shaving creams, lotions for after shaving,
colognes; essential oils, cosmetics, make-up,
dentifrices; products for sun-block and sun-tanning
in the form of lotions, gels, mousse, foams and
;)creams, deodorants for personal use (perfumery
;tissues impregnated with cosmetic lotions; masks
;Lotions, gels and creams for hair and scalp care
cosmetics for skin, hair and scalp treatment and
;care; hair shampoos and conditioners; hair dyes
hairstyling products; creams and lotions for the
skin; cosmetics for bath and shower, lip care
lotions and creams, lipsticks
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تاريخ ايداع الطلب:

05/09/2021

اسم طالب التسجيل:

بوليشيم اس.ايه.
لوكسيمبورغ
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،05فال فليوري ،ال  ،4057 -لوكسمبورغ
أبوغزالة للملكية
11192ص.ب  ,921100/11192عمان,
االردن
180514

Polichem S.A.
: Luxembourg
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

50, VAL Fleuri, L- 1526,
Luxembourg

الفكرية -921100

الصنف

05/09/2021

Date of

3

Abu-Ghazaleh Intellectual
Property 921100- 11192
)P.O.BOX (921100
Amman,11192 Jordan
Class
180514
3

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

FINJUVE
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات التجميل وأدوات الزينة غير الطبية ،معاجين اسنان
غير طبية ،مستحضرات العناية بالبشرة وليست لألغراض
الطبية ،غسول (لوشن) وشامبو الشعر.

Goods/Services

Non medicated cosmetics and toiletry
preparations; Non medicated dentifrices; Skin care
preparations, not for medical purposes; Hair
lotions and shampoos.
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تاريخ ايداع الطلب:

09/09/2021

اسم طالب التسجيل:

لويس فايتون ماليتير

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فرنسا
شركة اجنبية
 ،5ريو دو بونت-نيوف 60554 ،باريس،
فرنسا

180219

LOUIS VUITTON
MALLETIER
: France
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

2, rue du Pont Neuf, 75001
Paris, France

سابا و شركاهم للملكية الفكرية
ص.ب 11184 -921100عمان -
الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
الصنف

09/09/2021

Date of

3

SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box921100 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
180219
3

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

DANCING BLOSSOM LOUIS VUITTON
من اجل البضائع/الخدمات التالية

Goods/Services

;Perfumery; perfumes; toilet water; eau de parfum
المواد العطرية؛ العطور؛ ماء الزينة المعطر؛ المستحضرات
eau de Cologne; cosmetic preparations for skin
العطرية؛ ماء الكولونيا العطري؛ مستحضرات التجميل للعناية
بالبشرة والشفاه؛ الغسول التجميلية؛ أقنعة التجميل؛ مستحضرات
;and lip care; lotions for cosmetics purposes
تجميل لليدين والوجه والجسم؛ الصابون؛ جل االغتسال؛ جل
beauty masks; cosmetic preparations for the hands,
االستحمام؛ زيوت االستحمام؛ مستحلبات التنظيف لغايات
face and body; soaps; shower gels; bath gels; bath
الزينة؛ مزيالت الروائح الكريهة.
;oils; cleansing milk for toilet purposes
deodorants.
_______________________________________ا ________________________________________
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
Priority claim: Claim Country : FR
رقم االدعاء 548688866 :
Claim No : 214744477
تاريخ االدعاء 47-53-5554 :
Claim Date : 16-03-2021
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تاريخ ايداع الطلب:

09/09/2021

اسم طالب التسجيل:

لويس فايتون ماليتير

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

اعالن الجريدة الرسمية

فرنسا
شركة اجنبية
 ،5ريو دو بونت-نيوف 60554 ،باريس،
فرنسا

رقم العالمة التجارية

180220

الصنف

LOUIS VUITTON
MALLETIER
: France
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

2, rue du Pont Neuf, 75001
Paris, France

سابا و شركاهم للملكية الفكرية
ص.ب 11184 -921100عمان -
الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن

عنوان التبليغ

09/09/2021

Date of

3

SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box921100 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
180220
3

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

STELLAR TIMES LOUIS VUITTON
من اجل البضائع/الخدمات التالية

Goods/Services

;Perfumery; perfumes; toilet water; eau de parfum
المواد العطرية؛ العطور؛ ماء الزينة المعطر؛ المستحضرات
eau de Cologne; cosmetic preparations for skin
العطرية؛ ماء الكولونيا العطري؛ مستحضرات التجميل للعناية
;and lip care; lotions for cosmetics purposes
بالبشرة والشفاه؛ الغسول التجميلية؛ أقنعة التجميل؛ مستحضرات
تجميل لليدين والوجه والجسم؛ الصابون؛ جل االغتسال؛ جل
beauty masks; cosmetic preparations for the hands,
االستحمام؛ زيوت االستحمام؛ مستحلبات التنظيف لغايات
face and body; soaps; shower gels; bath gels; bath
الزينة؛ مزيالت الروائح الكريهة.
;oils; cleansing milk for toilet purposes
deodorants.
_______________________________________ا ________________________________________
Priority claim: Claim Country : FR
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
Claim No : 214742636
رقم االدعاء 548685737 :
تاريخ االدعاء 44-53-5554 :
Claim Date : 11-03-2021
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تاريخ ايداع الطلب:

13/09/2021

اسم طالب التسجيل:

بوليشيم اس.ايه.
لوكسيمبورغ
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،05فال فليوري ،ال  ،4057 -لوكسمبورغ
أبوغزالة للملكية
11192ص.ب  ,921100/11192عمان,
االردن
180510

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات التجميل وأدوات الزينة غير الطبية ،معاجين اسنان
غير طبية ،مستحضرات العناية بالبشرة وليست للغايات الطبية،
غسول (لوشن) وشامبو الشعر.

Polichem S.A.
: Luxembourg
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

50, VAL Fleuri, L- 1526,
Luxembourg

الفكرية -921100

الصنف

13/09/2021

Date of

3

Abu-Ghazaleh Intellectual
Property 921100- 11192
)P.O.BOX (921100
Amman,11192 Jordan
Class
180510
3

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Non medicinal toiletry preparations and cosmetic
products; non medicinal dentifrices; non
medicated skin care preparations; hair lotions and
shampoos.
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تاريخ ايداع الطلب:

21/09/2021

اسم طالب التسجيل:

غيلتا هيلث 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

يوفرشتراسيه  70845 ،6ابرباخ ،المانيا

180226

Gelita Health GmbH
: Germany
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Uferstrasse 7, 69412 Eberbach,
Germany

سابا و شركاهم للملكية الفكرية
ص.ب 11184 -921100عمان -
الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
الصنف

21/09/2021

Date of

3

SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box921100 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
180226
3

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

CH ALPHA
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات تبييض األقمشة وغيرها من المواد التي تستخدم
في غسيل المالبس ،مستحضرات التنظيف والصقل والكشط
وإزالة األوساخ ،الصابون ،العطور ،الزيوت العطرية،
مستحضرات التجميل ،غسول الشعر ،منظفات األسنان.

Goods/Services

Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

06/10/2021

eaaN tpac lppA:

Zeinb Mohmmad Yousef
Dababneh
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

06/10/2021

:تاريخ ايداع الطلب

زينب محمد يوسف دبابنه

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

Amman, Down Town , Al
Manarh Complex

مجمع المناره/وسط البلد/عمان

THE RIGHT CHOICE IP
P.O.Box841153- 11184
AMMAN- OM OMARH
STREET
Class
180209
3

الخيار الصحيح للملكية الفكرية
 شارع ام-  عمان11184 -841153ب.ص
عمارة

Goods/Services

hair cream, hair conditioner, hair gel, hair lotion,
oils for toilet purposes, deodorants, deodorants
soap, perfumes , aromatics essential oils, beauty
masks, cosmetics kits, cosmetics namely
foundation and skin creams, Lipsticks, Eyebrow
cosmetics, cosmetic creams , Whitening skin
creams , depilatories, hair dyes, hair colorants, hair
lotions, hair spray, make up, lipsticks, lip gloss,
lotion for cosmetic purposes, make up powder,
mascara, , false eyelashes, false nails, hair waving
preparations, make up removing preparations, nail
varnish, nail care preparations, pencils cosmetics,
pencils eyebrow, pomade for cosmetic purposes,
shampoos, cosmetic preparations for skin care,
soap, varnish removing preparations, cotton sticks
for cosmetic purposes, skin cleaning preparations,
dentifrices, laundry preparations, preparations,
Balsam other than for medical purposes, bath salts
not for medical purposes, bath cosmetic
preparation, cream soap, cosmetic soap, facial
soap, body oils, body powder, cosmetic kits,
Cosmetic preparations for slimming purposes Suntanning preparations [cosmetics], Sunscreen
preparations, Toilet water.

3

الصنف

180209

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، غسول لوشن للشعر، جل للشعر، بلسم للشعر،كريمات شعر
 صابون الزالة، مزيالت العرق، زيوت الغراض الزينة
 اطقم، أقنعه تجميليه، زيوت عطريه،  عطور،الروائح الكريهه
،  مستحضرات تجميل وتحديدا كريمات االساس والبشرة،تجميل
، كريمات تجميلية،  مستحضرات تجميل الحواجب، احمر الشفاه
، اصباغ الشعر، مزيالت الشعر،كريمات لتبييض البشره
، رذاذ سبراي للشعر، لوشن للشعر، غسوالت،ملونات للشعر
 غسوالت لوشن الغراض، ملمع للشفاه، طالء الشفاه،مكياج
 اظافر، رموش مستعاره، مسكره، مساحيق مكياج،التجميل
 مستحضرات إزالة، مستحضرات تجعيد الشعر،مستعاره
 أقالم،  مستحضرات العنايه باالظافر، طالء اظافر،المكياج
، شامبو، مراهم الغراض التجميل، أقالم الحواجب،تجميليه
 مستحضرات، صابون،مستحضرات تجميل للعنايه بالبشره
 مستحضرات، أعواد قطن الغراض التجميل،إزالة الطالء
، مستحضرات للغسيل والكي،  معاجين األسنان، تنظيف البشرة
 أمالح استحمام ليست لغايات،بلسم عدا المستخدم لغايات طبيه
، صابون كريم، ، مستحضرات تجميلية لالستحمام،طبيه
،  بودره للجسم،  زيوت للجسم، صابون للوجه،صابون تجميلي
، مستحضرات تجميل لغايات التنحيف، اطقم تجميل
، )مستحضرات السمرار البشرة بالتعرض للشمس ( تجميلية
 كولونيا، مستحضرات الوقاية من الشمس
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تاريخ ايداع الطلب:

31/10/2021

اسم طالب التسجيل:

اكرم علي سعيد حالوة
االردن
مؤسسة فردية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ش عبد القادر الحسيني  -اربد

180283

من اجل البضائع/الخدمات التالية

صابون الوجه واليدين  ،صابون تجميل  ،عطور  ،مستحضرات
مكياج  ،مواد تجميل للوجه والجسم  ،غسوالت تجميلية ،
شامبوات ليست الغراض طبية  ،مستحضرات العناية بالشعر ،
مزيالت العرق لالستعمال الشخصي  ،منظفات وتحديدا ملمع
للغسيل والكي

Akram Ali Said Halawa
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

eaaN tpac lppA:

irbid - abdel qader alhuseni

الخيار الصحيح للملكية الفكرية
ص.ب 11184 -841153عمان  ،ضاحية
الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، 00
الطابق االرضي
الصنف

31/10/2021

Date of

3

The Right Choice IP
P.O.Box841153- 11184
Amman, Dahiat AL Rashid,
Om Omarah Street , Building
No.59 Ground floor 59
Class
180283
3

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Face and hands Soap, beauty soap, fragrances ,
make -up preparations , beauty creams for face and
body , lotions , shampoo not for medical purpose ,
hair care products, deodorants for personal use,
detergents, namely Laundry glaze
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تاريخ ايداع الطلب:

02/02/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة فجر الشام لصناعة مواد التجميل
والمنظفات
االردن
ذ.م.م

& fajer alsham for cosmetics
detergent co
: Jordan
Limited Liability Company

 11134 -341574عمان  -ش محمد بن
الفرات

341574- 11134 amman

 11134 -341574عمان  -ش محمد بن
الفرات

341574- 11134 amman

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

180255

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات تنظيف وصقل وجلي  ،صابون  ،صابون مطهر،
مستحضرات إزالة الدهان ،مستحضرات قصر األقمشة  ،قاصر
للغسيل والكي ،منعمات لألقمشة [تستخدم للغسيل ،مستحضرات
التجميل وتشمل ملينات الشعر؛ مستحضرات لمعالجة الشعر؛
مكيف للشعر ،صابون االستحمام على شكل هالم التي ليست
لالستخدامات الطبية؛ كريمات ألغراض تجميلية للوجه والجسم؛
بخاخ تثبيت الشعر؛ أصباغ للشعر؛ مفتحات شعر؛ ملمعات
الشعر؛ طالء األظافر؛ لوشن الشعر التجميلي؛ جل للشعر؛
الشامبو؛ زيوت الشعر؛ مستحضرات العناية بالشعر،
مستحضرات األلوة فيرا (الصبار) ألغراض التجميل،
مستحضرات استحمام ليست لغايات طبية ،أمالح استحمام ليست
لغايات طبية.

3

3

Class

02/02/2022

Date of
lppA eaaN tpac:

180255

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

;cleaning, polishing, and abrasive preparations
soaps, Disinfectant soap, Paint stripping
preparations, Bleaching preparations, Laundry
]bleach, Softeners (Fabric-) [for laundry use
Cosmetics including hair emollients; hair
treatment preparations; Hair conditioner; bath
soaps in gel form, not for medical use; face and
body creams for cosmetic use; hair spray; hair
;dyes; hair lighteners; hair lacquers; nail polish
cosmetic hair lotions; hair gels; shampoos; hair
oils; hair care preparations, aloe vera preparations
for cosmetic purposes, bath preparations, not for
medical purposes, bath salts not for medical
purposes
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تاريخ ايداع الطلب:

02/02/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة فجر الشام لصناعة مواد التجميل
والمنظفات
االردن
ذ.م.م

& Fajer alsham for cosmetics
detergent co
: Jordan
Limited Liability Company

 11134 -341574عمان  -ش محمد بن
الفرات

341574- 11134 Amman , north
marka

 11134 -341574عمان  ،ش محمد بن
الفرات

341574- 11134 Amman , north
marka

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

180268

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط ،صابون غير طبي،
مستحضرات التجميل وتشمل ملينات الشعر؛ مستحضرات
لمعالجة الشعر؛،صابون االستحمام على شكل هالم التي ليست
لالستخدامات الطبية؛ كريمات ألغراض تجميلية للوجه والجسم؛
بخاخ تثبيت الشعر؛ أصباغ للشعر؛ مفتحات شعر؛ ملمعات
الشعر؛ طالء األظافر؛ لوشن الشعر التجميلي؛ كريم إزالة
الشعر؛ مستحضرات ترطيب الشعر؛ الشامبو؛ زيوت الشعر؛
مستحضرات التجميل للشعر؛ مستحضرات تجميل للعناية
بالبشرة؛ المواد العطرية؛ الزهور المجففة (عطور)؛ جل للشعر؛
مستحضرات تجميلية للعناية بالجسم؛ مستحضرات إزالة
األلوان؛ مستحضرات التلميع (الصقل)؛ مستحضرات التجميل
التي توضع عند االستحمام؛ كريمات العناية بالشعر
لالستخدامات التجميلية

3

3

Class

02/02/2022

Date of
eaaN tpac lppA:

180268

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; non-medicated soaps, Cosmetics
including hair emollients; hair treatment
preparations; bath soaps in gel form, not for
medical use; face and body creams for cosmetic
use; hair spray; hair dyes; hair lighteners; hair
lacquers; nail polish; cosmetic hair lotions; hair
;removing creams; hair conditioners; shampoos
;hair oils; cosmetic preparations for the hair
;cosmetic preparations for skin care; perfumery
potpourris (fragrances); hair gels; cosmetic
preparations for body care; color removing
;)preparations; shining preparations (polish
cosmetic preparations for baths; hair care creams
for cosmetic use

30

02/02/2022

eaaN tpac lppA:

Fajer Al Sham Cosmetics &
Detergents Manufacturing Co
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

:تاريخ ايداع الطلب

شركة فجر الشام لصناعة مواد التجميل
والمنظفات
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

 ماركا الشمالية،  عمان11134 -341574

341574- 11134 amman , north
marka

 ماركا الشمالية،  عمان11134 -341574

341574- 11134 amman , north
marka
180254

02/02/2022

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

Class

3

Goods/Services

cleaning, polishing, and abrasive preparations;
soaps, Disinfectant soap, Paint stripping
preparations, Bleaching preparations, Laundry
bleach, Softeners (Fabric-) [for laundry use]
Cosmetics including hair emollients; hair
treatment preparations; Hair conditioner; bath
soaps in gel form, not for medical use; face and
body creams for cosmetic use; hair spray; hair
dyes; hair lighteners; hair lacquers; nail polish;
cosmetic hair lotions; hair gels; shampoos; hair
oils; hair care preparations, aloe vera preparations
for cosmetic purposes, bath preparations, not for
medical purposes, bath salts not for medical
purposes.

3

الصنف

180254

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، صابون مطهر،  صابون، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي
 قاصر،  مستحضرات قصر األقمشة،مستحضرات إزالة الدهان
 مستحضرات، منعمات لألقمشة [تستخدم للغسيل،للغسيل والكي
التجميل وتشمل ملينات الشعر؛ مستحضرات لمعالجة الشعر؛
 صابون االستحمام على شكل هالم التي ليست،مكيف للشعر
لالستخدامات الطبية؛ كريمات ألغراض تجميلية للوجه والجسم؛
بخاخ تثبيت الشعر؛ أصباغ للشعر؛ مفتحات شعر؛ ملمعات
الشعر؛ طالء األظافر؛ لوشن الشعر التجميلي؛ جل للشعر؛
،الشامبو؛ زيوت الشعر؛ مستحضرات العناية بالشعر
،مستحضرات األلوة فيرا (الصبار) ألغراض التجميل
 أمالح استحمام ليست،مستحضرات استحمام ليست لغايات طبية
.لغايات طبية
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06/03/2022

eaaN tpac lppA:

Lamis For Manufacture
Detergents Co .
: Jordan
Limited Liability Company

N lpc oapty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

:تاريخ ايداع الطلب

شركة لميس لصناعة المنظفات

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
مدينة الملك عبدهللا الثاني الصناعية/ سحاب

Sahab/King Abdullah Ll
Industrial City

مدينة الملك/  سحاب11192 -922580
عبدهللا الثاني الصناعية

922580- 11192 Sahab/King
Abdullah Ll Industrial City
180334

06/03/2022

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

Class

3

Goods/Services

almond soap; bars of soap; shaving soap; soap to
remove bad odors; Bars of toiletry soap.;
Dishwashing liquid soap. Perfumes Clothes
softener and floor cleaning gel Floor freshener
glass polish Perfumed clothes liquid detergent for
clothes; Laundry detergent washing powder.
Clothes softener bathroom cleaner Laundry and
bleaching preparations for laundry use

3

الصنف

180334

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

صابون اللوز؛ قطع من الصابون؛ صابون حالقة؛ صابون
الزالة الروائح الكريهة؛ قطع من صابون الزينة صابون سائل
 لعطور مطري للمالبس وجل لتنظيف االرضيات معطر. للجلي
ارضيات ملمع زجاج معطر للمالبس منظف سائل للمالبس؛
 منعم مالبس منظف.سائل لتنظيف المالبس مسحوق غسيل
حمامات مستحضرات الغسيل والتبيض الستعماالت الغسيل

32

06/03/2022

eaaN tpac lppA:

Lamis For Manufacture
Detergents Co .
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

:تاريخ ايداع الطلب

شركة لميس لصناعة المنظفات

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
مدينة الملك عبدهللا الثاني الصناعية/ سحاب

Sahab/King Abdullah Ll
Industrial City

مدينة الملك/  سحاب11192 -922580
عبدهللا الثاني الصناعية

922580- 11192 Sahab/King
Abdullah Ll Industrial City
180247

06/03/2022

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

Class

3

3

الصنف

180247

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

almond soap; bars of soap; shaving soap; soap to
صابون اللوز; قطع من الصابون; صابون حالقة; صابون الزالة
remove bad odors; Bars of toiletry soap.
;مستحضرات تجميل.الروائح الكريهة; قطع من صابون الزينة
Cosmetics; bathing cosmetics; skin care cosmetics;
مستحضرات تجميلية لالستحمام; مستحضرات تجميل للعناية
eyelashes cosmetics; eyebrow cosmetics; Collagen
بالبشرة; مستحضرات تجميل للرموش; مستحضرات تجميل
preparations for cosmetic purposes, baby
 شامبو، الحواجب; مستحضرات الكوالجين لغايات تجميلية
shampoo; carpet shampoo; hair shampoo; Antiأطفال; شامبو سجاد; شامبو شعر; شامبو ضد القشرة; شامبو
مستحضرات تبيض، للشعر; شامبو ومطريات مسحوق الغسيل
dandruff shampoo; hair shampoo; Washing
 العطور مطري للمالبس وجل. الغسيل صابون سائل للجلي
powder shampoos and emollients, laundry
لتنظيف االرضيات معطر ارضيات ملمع زجاج معطر للمالبس
bleaching preparations, dishwashing liquid soap.
.منظف سائل للمالبس؛ سائل لتنظيف المالبس مسحوق غسيل
Perfumes, clothes softener and floor cleaning gel,
. منعم مالبس منظف حمامات
floor fresheners, glass polish, perfumed clothes,
liquid detergent for clothes; Laundry detergent
washing powder. Clothes softener bathroom
cleaner.
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08/03/2022

eaaN tpac lppA:

Mariam Fayez Abdalmonem
Albustanji
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

:تاريخ ايداع الطلب

مريم فايز عبد المنعم البستنجي

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
 ش جامعة البتراء-  عمان11623 -7752

7752- 11623 amman - petra
university st

 ش جامعة البتراء-  عمان11623 -7752

7752- 11623 amman - petra
university st
180261

08/03/2022

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

Class

3

Goods/Services

Non-medicated soaps; non-medicated hair
restoration lotions; -medicated foot lotions; nonmedicated bath salts; non-medicated skin creams;
non-medicated lip balms; non-medicated bath
powders; non-medicated lip care preparations;
non-medicated skin cleansing _ preparations; nonmedicated massage preparations; non-medicated
body | care preparations; skin care preparations,
non-medicated; non-medicated | dentifrices; nonmedicated body soaks; non-medicated toiletries; '
non-medicated antiperspirants; non-medicated lip
protectors; bath herbs, | not for medical purposes;
mouthwashes, not for medical purposes, nonmedicated scalp treatment creams; non-medicated
diaper rash ointments and lotions; cleansers for
intimate personal hygiene purposes, non
medicated; breath fresheners, not for medical
purposes; bath and shower gels, not for medical
purposes; shampoos for pets [non-medicated
grooming preparations]; non-medicated pet
shampoos. cosmetic creams for skin care,hand
masks for skin care, bath and shower gel,body gels
[cosmetics]

3

الصنف

180261

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 أغسال غير, أغسال غير طبية لترميم الشعر:صابون غير طبي
 كريمات غير طبية: ليست طبية. أمالح إستحمام:طبية للقدمين
 ليست. مساحيق للحمام: مراهم عطرية غير طبية للشفاه:للجلد
 مستحضرات: غير طبية. مستحضرات العناية بالشفاه:طبية
: مستحضرات غير طبية للتدليك:غير طبية لتطهير الجلد
 مستحضرات غير طبية:مستحضرات غير طبية للعناية بالجسم
 مواد غير طبية لغمر: منظفات أسنان غير طبية:للعناية بالجلد
: موانع تعرق غير طبية: مواد غير طبية للعناية شخصية:الجسم
 أعشاب للحمام ليست ألغراض:مواد واقية غير طبية للشفاء
 كريمات غير طبية: غسوالت للفم ليست لغايات طبية:طبية
 مراهم وغسول غير طبية ضد طفح,لمعالجة فروة الرأس
:غير ا طبية للعناية بالنظافة الشخصية
ٌ  مطهرات:الحفاضات
. جل لإلستحمام والدش:معطرات للنفس؛ ليست ألغراض طبية
 شامبو للحيوإنات األليفة مستحضرات غير:ليس ألغراض طبية
 شامبو للحيوانات األليفة؛ غير طبي:طبية للتنظيف والعناية
مستحضرات غير بيطرية لالعتناء بشعر الحيوانات كريمات
 جل. التجميل للعناية بالبشرة وأقنعة اليد للعناية بالبشرة
.. وجل الجسم مستحضرات التجميل. االستحمام

34

16/03/2022

:تاريخ ايداع الطلب

Fajer Alsham for Cosmtics &
Detergents Industry
: Jordan
Limited Liability Company

شركة فجر الشام لصناعة مواد التجميل
والمنظفات
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

341574- 11134 Amman- north
marka

 ش محمد بن- عمان11134 -341574
الفرات

341574- 11134 Amman- north
marka

 ش محمد بن- عمان11134 -341574
الفرات

Date of

16/03/2022

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

180256

اعالن الجريدة الرسمية

Class

3

3

الصنف

180256

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

cleaning, polishing, scouring and abrasive
، صابون غير طبي،مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط
preparations; non-medicated soaps, Cosmetics
مستحضرات التجميل وتشمل ملينات الشعر؛ مستحضرات
including hair emollients; hair treatment
 صابون االستحمام على شكل،لمعالجة الشعر؛ مكيف للشعر
preparations; Hair conditioner; bath soaps in gel
هالم التي ليست لالستخدامات الطبية؛ كريمات ألغراض
form, not for medical use; face and body creams
تجميلية للوجه والجسم؛ بخاخ تثبيت الشعر؛ أصباغ للشعر؛
for cosmetic use; hair spray; hair dyes; hair
مفتحات شعر؛ ملمعات الشعر؛ طالء األظافر؛ لوشن الشعر
lighteners; hair lacquers; nail polish; cosmetic hair
التجميلي؛ كريم إزالة الشعر؛ مستحضرات ترطيب الشعر؛
lotions; hair removing creams; hair conditioners;
الشامبو؛ زيوت الشعر؛ مستحضرات التجميل للشعر؛
shampoos; hair oils; cosmetic preparations for the
مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة؛ المواد العطرية؛ الزهور
المجففة (عطور)؛ جل للشعر؛ مستحضرات تجميلية للعناية
hair; cosmetic preparations for skin care;
بالجسم؛ مستحضرات إزالة األلوان؛ مستحضرات التلميع
perfumery; potpourris (fragrances); hair gels;
(الصقل)؛ مستحضرات التجميل التي توضع عند االستحمام؛
cosmetic preparations for body care; color
كريمات العناية بالشعر لالستخدامات التجميلية
removing preparations; shining preparations
(polish); cosmetic preparations for baths; hair care
creams for cosmetic use
Disclaimer : The registration of this mark does not  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: التنازل
give owners the right to use word (THE DEAL)if
) بمعزل عن العالمهTHE DEAL( باستعمال الكلمة
used separately from the mark
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تاريخ ايداع الطلب:

16/03/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة فجر الشام لصناعة مواد التجميل
والمنظفات
االردن
ذ.م.م

& Fajer Al Sham Cosmetics
Detergents Co
: Jordan
Limited Liability Company

 11134 -341574عمان -ش محمد بن
الفرات

341574- 11134 Amman- north
marka

 11134 -341574عمان -ش محمد بن
الفرات

341574- 11134 amman - north
marka

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

180253

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط ،صابون غير طبي،
مستحضرات التجميل وتشمل ملينات الشعر؛ مستحضرات
لمعالجة الشعر؛ مكيف للشعر ،صابون االستحمام على شكل
هالم التي ليست لالستخدامات الطبية؛ كريمات ألغراض
تجميلية للوجه والجسم؛ بخاخ تثبيت الشعر؛ أصباغ للشعر؛
مفتحات شعر؛ ملمعات الشعر؛ طالء األظافر؛ لوشن الشعر
التجميلي؛ كريم إزالة الشعر؛ مستحضرات ترطيب الشعر؛
الشامبو؛ زيوت الشعر؛ مستحضرات التجميل للشعر؛
مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة؛ المواد العطرية؛ الزهور
المجففة (عطور)؛ جل للشعر؛ مستحضرات تجميلية للعناية
بالجسم؛ مستحضرات إزالة األلوان؛ مستحضرات التلميع
(الصقل)؛ مستحضرات التجميل التي توضع عند االستحمام؛
كريمات العناية بالشعر لالستخدامات التجميلية

3

3

Class

16/03/2022

Date of
eaaN tpac lppA:

180253

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; non-medicated soaps, Cosmetics
including hair emollients; hair treatment
preparations; Hair conditioner; bath soaps in gel
form, not for medical use; face and body creams
for cosmetic use; hair spray; hair dyes; hair
lighteners; hair lacquers; nail polish; cosmetic hair
;lotions; hair removing creams; hair conditioners
shampoos; hair oils; cosmetic preparations for the
;hair; cosmetic preparations for skin care
;perfumery; potpourris (fragrances); hair gels
cosmetic preparations for body care; color
removing preparations; shining preparations
(polish); cosmetic preparations for baths; hair care
creams for cosmetic use
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تاريخ ايداع الطلب:

26/03/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة مذيب حداد واوالده
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 13110 -1195الزرقاء  -ش وصفي التل

180292

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مانعات تعرق ومزيالت رائحة العرق لالستخدام الشخصي

M. Haddad& Sons Co.
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

1195- 13110 Zarka, wasfi al tal
st

 13110 -1195الزرقاء  -ش وصفي التل
الصنف

26/03/2022

Date of

1195- 13110 Zarka, wasfi al tal
st
3

3

Class

180292

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Deodorant and antiperpirants for personal use

37

تاريخ ايداع الطلب:

26/03/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة مذيب حداد واوالده
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 13110 -1195الزرقاء،ش وصفي التل

180293

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مانعات تعرق ومزيالت رائحة العرق لالستخدام الشخصي

M.Haddad &Sons Co
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

1195- 13110 Zarka ,wasfi al tal
st

 13110 -1195الزرقاء،ش وصفي التل
الصنف

26/03/2022

Date of

1195- 13110 Zarka ,wasfi al tal
st
3

3

Class

180293

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Deodorant and antiperpirants for personal use

38

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

18/04/2022

eaaN tpac lppA:

Lara Ahmed Jaber Alkhawaldeh
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

3

Goods/Services

Polishing powder; polishing stones; polishing
creams; polishing paper; nail buffing preparations;
cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; cloths impregnated with cleaning
preparations; oils for cleaning purposes;
preparations for the cleaning, care and grooming
of hair; cleaning preparations for automobile tires
and wheels; chemical cleaning preparations for
household purposes; impregnated cleaning,
dusting or polishing cloths; floor wax removers
[scouring preparations]; industrial abrasives; sand
cloth.

الرا احمد جابر الخوالدة

:اسم طالب التسجيل

 االردن-  عمان19371 -10
 االردن-  عمان19371 -10

10- 19371 amman - jordan
Class

:تاريخ ايداع الطلب

االردن
مؤسسة فردية

10- 19371 amman - jordan

180193

18/04/2022

3

الصنف

180193

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

;مساحيق تلميع; حجارة صقل; كريمات صقل; ورق صقل
مستحضرات صقل األظافر; مستحضرات التنظيف والصقل
والجلي والكشط; أقمشة منقوعة في مستحضرات تنظيف; زيوت
لغايات التنظيف; مستحضرات تنظيف الشعر والعناية واالعتناء
;به; مستحضرات تنظيف إطارات وعجالت السيارات
مستحضرات تنظيف كيميائية لغايات منزلية; أقمشة منقوعة
 أو التلميع; مزيالت شمع االرضيات، أو نفض الغبار،للتنظيف
.[مستحضرات جلي]; مواد كشط صناعية; قماش كشط

39

31/05/2022

eaaN tpac lppA:

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

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

:تاريخ ايداع الطلب

محمود محمد عبد القادر عميره واوالده

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية

:جنسية الطالب

 حي نزال-  عمان11623 -518

518- 11623 amman - hay nazal

 حي نزال-  عمان11623 -518

518- 11623 amman - hay nazal
180324

31/05/2022

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

Class

3

Goods/Services

Cosmetics including hair emollients; hair
treatment preparations; Hair conditioner; bath
soaps in gel form, not for medical use; face and
body creams for cosmetic use; hair spray; hair
dyes; hair lighteners; hair lacquers; nail polish;
cosmetic hair lotions; hair removing creams; hair
conditioners; hair gels; shampoos; hair oils;
cosmetic preparations for 2e hair; cosmetic
preparations for skin care; cosmetic preparations
for ody care; non-medicated soap, talcum powder,
for toilet use non medicated cosmetics, nonmedicated hair lotions, hair care preparations, aloe
vera preparations for cosmetic purposes, bath
preparations, not for medical purposes, bath salts
not for medical purposes, balms, other than for
medical purposes, makeup, makeup removing
preparations, lipsticks cases, nail care
preparations, oils for cosmetics purposes, false
eyelashes, false nails, nail varnish / nail polish,
adhesives for affixing false eyelashes

3

الصنف

180324

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

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

Date of

29/09/2022

eaaN tpac lppA:

Fayez Khalel Fayes Abo
Ghoush
: Jordan

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

3

Goods/Services

Beauty masks; nail art stickers; skin and body
topical lotions, creams and oils for cosmetic use;
hair sprays and hair gels; hair conditioners; hair
gel; bath and shower gels and salts, not for
medical purposes; facial cleansing milk; cleansing
milk for toilet purposes; rouge; hair spray; almond
oil; cosmetic oils; essential oils; oils for cosmetic
purposes; hair shampoos; toilet soap; cosmetic
soap; non-medicated soaps; deodorant soap;
lipstick cases; lotions for cosmetic purposes; hair
lotions; cosmetic creams; toilet water; cosmetic
facial moisturizers; make-up powder; sunscreen
preparations; collagen preparations for cosmetic
purposes; hair curling preparations; hair
straightening preparations; cosmetic and beauty
preparations; beauty serums; hair dyes.facial
serums; anti-ageing lifting serums; eye concealer
serum; hair care serums; protective hyaluronic
acid serums; facial washes; hair and body wash;
protective creams containing vitamin-enhanced
water for the face and body; creams with vitamin
A for cosmetic purposes.

فايز خليل فايز ابو غوش

:اسم طالب التسجيل

ش وصفي التل- الجاردنز- عمان
ش- الجاردنز-  عمان11192 -921922
وصفي التل

921922- 11192 Amman aljardenz -wasfi al tal str
Class

:تاريخ ايداع الطلب

االردن
مؤسسة فردية

Amman -aljardenz -wasfi al tal
str

180168

29/09/2022

3

الصنف

180168

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، وكريمات،اقنعة تجميلية; أظافر الصقة مصنعة; أغسال
وزيوت موضعية للجلد والجسم [الستخدامات تجميلية]; بخاخات
شعر وجل شعر; بالسم للشعر; جل شعر; جل وأمالح للح ّمام
 ليست ألغراض طبية; حليب تطهير للوجه; حليب،والدش
منظف لغايات الزينة; حمرة تجميل; رذاذ [سبراي] للشعر; زيت
;اللوز; زيوت تجميلية; زيوت عطرية; زيوت لغايات التجميل
شامبو شعر; صابون التواليت; صابون تجميلي; صابون غير
;طبي; صابون الزالة الروائح الكريهة; علب أحمر الشفاه
;غسوالت [لوشن] الغراض التجميل; غسول [لوشن] للشعر
كريمات تجميلية; كولونيا; مرطبات تجميلية للوجه; مساحيق
مكياج; مستحضرات الوقاية من الشمس; مستحضرات
;الكوالجين لغايات تجميلية; مستحضرات لتجعيد الشعر
;مستحضرات لتنعيم الشعر; مستحضرات للتجميل والج َمال
سيروم الوجه سيروم ضد.مصول لل َجمال; ملونات للشعر
 سيروم للعين الخفاء عيوب سيروم العناية بالشعر.الشيخوخة
 غسول الوجه غسول.سيروم حمض الهيالورونيك الوقائي
للشعر والجسم؛ الكريمات الواقية التي تحتوي على الماء المعزز
بالفيتامينات للوجه والجسم ؛ كريمات فيتامين أ ألغراض
.التجميل
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تاريخ ايداع الطلب:

17/08/2021

اسم طالب التسجيل:

توتال إنرجي ش أ
فرنسا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 5بالس جان ميلير ال ديفينس 05855 7
كوربيفوا فرنسا

180369

من اجل البضائع/الخدمات التالية

البترول (الخام أو المكرر)؛ الطاقة الكهربائية بجميع أشكالها؛
الوقود؛ الوقود الحيوي؛ الوقود والوقود الحيوي؛ زيت الوقود؛
الغاز الطبيعي وغازات البترول بجميع األشكال؛ المزلقات
والزيوت والشحوم الصناعية؛ الزيوت األساسية؛ المضافات
البترولية المستخدمة في الصناعة؛ إضافات غير كيميائية للوقود
والمزلقات والوقود والقار والمنتجات البترولية األخرى؛
المضافات غير الكيماوية للمبيدات الحشرية ولمبيدات األعشاب
ولمبيدات الفطريات؛ المذيبات البترولية
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء 8604564 :
تاريخ االدعاء 55-58-5554 :
_______________________________________ا
شتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون
باأللوان البرتقالي واألحمر والبنفسجي واألزرق الغامق
واألزرق الفاتح واألخضر واألصفر وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب.

TotalEnergies SE
: France
Foreign Company

pAeaaN tpac lp:

2 place Jean Millier La Défense
6 92400 Courbevoie France

سابا و شركاهم للملكية الفكرية
ص.ب 11184 -921100عمان -
الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
الصنف

17/08/2021

Date of

4

SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box921100 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
180369
4

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Petroleum (crude or refined) ; electrical energy in
all forms; fuels ; biofuels ; carburants and
biocarburants; fuel oil ; natural gas and petroleum
gases in all forms ; lubricants, industrial oils and
greases ; base oils ; petroleum additives used in
industry ; non-chemical additives for carburant,
lubricants, fuels, bitumen and other petroleum
products; non-chemical additives for insecticides,
herbicides and fungicides ; petroleum solvents
________________________________________
Priority claim: Claim Country : FR
Claim No : 4751271
Claim Date : 02-04-2021
________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in Orange, Red, Purple, Dark
blue, Light blue, Green and Yellow colors
according to the print filed with the application.
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تاريخ ايداع الطلب:

23/09/2021

اسم طالب التسجيل:

تارجيت براندز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

23/09/2021

Date of

Target Brands, Inc.
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

1000 Nicollet Mall,
 4555نيكولت مول ،مينيابوليس ،مينيسوتا
 ،00853الواليات المتحدة األمريكية
Minneapolis, Minnesota 55403,
USA
Abu-Ghazaleh Intellecual
ابو غزالة للملكية الفكرية -921100
Property TMP Agents 92110011192مبنى ابو غزالة ,
)11192 P.O.Box(921100
Amman,11192 Jordan
Class
الصنف
180202
4
4
180202

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

SPRITZ
من اجل البضائع/الخدمات التالية

شموع الحفالت للكعك ،الشموع.

Goods/Services

Party candles for cake; candles.
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تاريخ ايداع الطلب:

16/11/2021

اسم طالب التسجيل:

مهند حميدان طالل الجعبري

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية

16/11/2021

Date of

Muhannad hamedan talal al
jabari
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

aN tpac lppAea:

 11953 -375عمان -ابو علندا

375- 11953 amman -abualanda

 11953 -375عمان -ابو علندا

375- 11953 amman -abualanda

180201

الصنف

4

4

Class

180201

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Goods/Services

زيوت معدنية

mineral oil
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20/01/2022

eaaN tpac lppA:

Yousef Abd-el-kader Mustafa
alaqra
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

:تاريخ ايداع الطلب

يوسف عبد القادر مصطفى االقرع

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
 عمان ضاحية الرشيد11953 -4033

4033- 11953 Amman Dahite
Alrashid

 عمان ضاحية الرشيد11953 -4033

4033- 11953 Amman Dahite
Alrashid
180462

20/01/2022

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

Class

4

Goods/Services

Charcoal rolls of paper for lighting flammable
materials fuel lighters firewood gasoline gas,
Combustible oil Briquettes (Combustible-)
coconut Charcoal

4

الصنف

180462

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

فحم لفافات ورقية لإلضاءة مواد سريعة االلتهاب وقود والعات
حطب بنزين غاز فحم جوز هند زيت قابل لالحتراق قوالب فحم
قابلة لالحتراق
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

04/04/2022

eaaN tpac lppA:

jordan liquefied gas
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

4

Goods/Services

liquid petroleum gas , fuel (including gas and
petroleum )

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

شركة غاز االردن المسال
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

11953 -1670 محمد امين الكيالني
الشميساني خلف غرفة تجارة عمان

1670- 11953 alshmisani myassar albaroud st
Class

:تاريخ ايداع الطلب

0  فوق مطعم الضيعة ط- المدينة المنورة

almadina almonawara str above
the village restaurant

180271

04/04/2022

4

الصنف

180271

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

) غاز البترول السائل وقود (بما في ذلك الغاز والبترول

_______________________________________ا
 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق:: لتنازل
) بمعزل عن العالمهJordan ,gas( باستعمال الكلمة
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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
Nader Jamil Qumsieh (NJQ &
ASSOCIATES)
P.O.Box142025- 11814 258
King Abdullah II Street,
Amman
Class
180508
5

Goods/Services

11/01/2021

:تاريخ ايداع الطلب

السيد طارق قدسي العطار
سوريا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 قرب مسجد-  الحلبوني-  دمشق- سوريا
الحلبوني
-142025ب.قمصية ص

نادر جميل
، شارع الملك عبدهللا الثاني50411814
عمان

5

الصنف

180508

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

dietetic food and substances adapted for medical
or veterinary use, food for babies; dietary
supplements for humans and animals; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides;
Medicinal herbs, medicinal tea and medicinal
plants

مواد وأغذية حمية معدة لإلستعمال الطبي أو البيطري وأغذية
 مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان والحيوان؛،للرضع واألطفال
، مواد حشو األسنان وشمع طب األسنان،لصقات ومواد ضماد
، مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة،مطهرات
مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب؛ اعشاب طبية و شاي طبي و
نباتات طبية

________________________________________
Disclaimer : The registration of this trade mark
does not give owners the exclusive right to use the
common word (Digestive) separately from the
mark.

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
) اذا ظهرت بمعزل عن العالمةDigestive( باستعمال
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تاريخ ايداع الطلب:

27/05/2021

اسم طالب التسجيل:

سينجينتا كروب بروتيكشين ايه جي

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سويسرا
شركة اجنبية
روزينتالشتراسه  8504 ،76بازل ،سويسرا

180409

SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
: Switzerland
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel,
Switzerland

سابا و شركاهم للملكية الفكرية
ص.ب 11184 -921100عمان -
الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
الصنف

27/05/2021

Date of

5

SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box921100 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
180409
5

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

BLERONTI
من اجل البضائع/الخدمات التالية

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

Goods/Services

Preparations for destroying vermin, insecticides,
fungicides, herbicides, nematicides.
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تاريخ ايداع الطلب:

27/05/2021

اسم طالب التسجيل:

سينجينتا كروب بروتيكشين ايه جي

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سويسرا
شركة اجنبية
روزينتالشتراسه  8504 ،76بازل ،سويسرا

180402

SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
: Switzerland
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel,
Switzerland

سابا و شركاهم للملكية الفكرية
ص.ب 11184 -921100عمان -
الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
الصنف

27/05/2021

Date of

5

SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box921100 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
180402
5

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

CLEVIVIQ
من اجل البضائع/الخدمات التالية

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

Goods/Services

Preparations for destroying vermin, insecticides,
fungicides, herbicides, nematicides.
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تاريخ ايداع الطلب:

26/05/2021

اسم طالب التسجيل:

أبدي ابراهيم ايالتش ساناي في تيكاريت
انونيم سيركيتي
تركيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

26/05/2021

Date of

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi
: Turkey
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Resitpasa Mahallesi Eski
ريسيتباسا ماهاليسي اسكي بيوكيدير كاديسي
رقم 38876 ،8:ماسالك ،اسطنبول ،تركيا
Buyukdere Caddesi No: 4,
34467 Maslak, Istanbul, Turkey
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه -840553
Property 840553- 11184
11184عمان /الشميساني /شارع األمير
Amman/ Al Shmeisani/ Prince
شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
180437
5
5
180437

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Tenipra
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المستحضرات الصيدالنية تحديدا مثبطات المناعة

Goods/Services

pharmaceuticals namely immunosuppressants
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27/05/2021

eaaN tpac lppA:

DAEWOONG
PHARMACEUTICAL CO.,
LTD
: Republic of Korea
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

27/05/2021

:تاريخ ايداع الطلب

 ال تي دي،.دايوونج فارماسيوتيكال كو

:اسم طالب التسجيل

جمهورية كوريا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

35-14, Jeyakgongdan 4-gil,
Hyangnam-eup, Hwaseong-si,
Gyeonggi-do, Republic of
Korea
Saba & Co. Intellectual
Property P.O.Box84055311184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Class
180406
5

- هيانجنام،جل-8  جياكجونجدان،35-14
،دو- جيونجي،سي- هواسيونج،يوب
جمهورية كوريا
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
شارع األمير شاكر بن زيد/
5

الصنف

180406

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

FEXUCLUE
Goods/Services

Ethical medicinal preparations for the treatment of
gastroesophageal reflux disease, peptic ulcer,
intestinal disorders, gastrointestinal disorders,
erosive esophagitis, gastritis, gastric ulcer,
duodenal ulcer, non-erosive reflux disease,
duodenal ulcer recurrence, pathological
hypersecretory conditions including ZollingerEllison syndrome or combination antibiotic
therapy for Helicobacter pylori eradication
________________________________________
Priority claim: Claim Country : KR
Claim No : 40-2021-0097097
Claim Date : 11-05-2021

الخدمات التالية/من اجل البضائع

المستحضرات الطبية التي تصرف بوصفة عالجية لعالج
مرض الجزر المعدي المريئي وقرحة المعدة واالضطرابات
المعوية واضطرابات الجهاز الهضمي والتهاب المريء التآكلي
والتهاب المعدة والقرحة المعدية وقرحة األثني عشر ومرض
الجزر غير التآكلي وعودة قرحة االثني عشر وحاالت فرط
اإلفراز المرضي بما في ذلك متالزمة زولينجر إليسون أو
العالج بالمضادات الحيوية المركبة للقضاء على الجرثومة
الملوية البوابية
_______________________________________ا
KR : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
5506506-5554-85 : رقم االدعاء
44-50-5554 : تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

27/05/2021

اسم طالب التسجيل:

سينجينتا كروب بروتيكشين ايه جي

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سويسرا
شركة اجنبية
روزينتالشتراسه  8504 ،76بازل ،سويسرا

180408

SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
: Switzerland
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel,
Switzerland

سابا و شركاهم للملكية الفكرية
ص.ب 11184 -921100عمان -
الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
الصنف

27/05/2021

Date of

5

SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box921100 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
180408
5

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

CAPLICIA
من اجل البضائع/الخدمات التالية

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

Goods/Services

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

52

تاريخ ايداع الطلب:

27/05/2021

اسم طالب التسجيل:

سينجينتا كروب بروتيكشين ايه جي

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سويسرا
شركة اجنبية
روزينتالشتراسه  8504 ،76بازل ،سويسرا

180413

SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
: Switzerland
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel,
Switzerland

سابا و شركاهم للملكية الفكرية
ص.ب 11184 -921100عمان -
الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
الصنف

27/05/2021

Date of

5

SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box921100 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
180413
5

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

DONDERRA
من اجل البضائع/الخدمات التالية

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

Goods/Services

Preparations for destroying vermin, insecticides,
fungicides, herbicides, nematicides.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

05/08/2021

pAeaaN tpac lp:

SANOFI
: France
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

05/08/2021

:تاريخ ايداع الطلب

سانوفي
فرنسا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

54 rue La Boétie, 75008 Paris
France

 فرنسا، باريس60554 ، رو ال بويتي08

SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box92110011184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
180232
5

سابا و شركاهم للملكية الفكرية
-  عمان11184 -921100ب.ص
 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني

5

الصنف

180232

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

AMJOURNA
Goods/Services

Pharmaceutical products for the treatment of
cancer; Pharmaceutical products for the prevention
and treatment of blood disorders, pharmaceutical
products for the treatment of lysosomal storage
diseases; pharmaceutical products for the
prevention and treatment of hemophilia;
pharmaceutical products for the prevention and
treatment of immunological diseases,
pharmaceutical products for the treatment of
neurologic diseases and multiple sclerosis.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : FR
Claim No : 4745150
Claim Date : 18-03-2021

الخدمات التالية/من اجل البضائع

منتجات المستحضرات الصيدالنية لعالج السرطان؛ منتجات
المستحضرات الصيدالنية لمنع وعالج اضطرابات الدم
ومنتجات المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض التخزين
الليزوزومية؛ منتجات المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج
من النزف الدموي؛ منتجات المستحضرات الصيدالنية للوقاية
والعالج من األمراض المناعية ومنتجات المستحضرات
.الصيدالنية لعالج األمراض العصبية والتصلب المتعدد

_______________________________________ا
FR : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
8680405 : رقم االدعاء
44-53-5554 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

05/08/2021

eaaN tpac lppA:

SANOFI
: France
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

05/08/2021

:تاريخ ايداع الطلب

سانوفي
فرنسا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

54 rue La Boétie, 75008 Paris
France

 فرنسا، باريس60554 ، رو ال بويتي08

SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box92110011184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
180234
5

سابا و شركاهم للملكية الفكرية
-  عمان11184 -921100ب.ص
 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني

5

الصنف

180234

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

KORJAYA
Goods/Services

Pharmaceutical products for the treatment of
cancer; Pharmaceutical products for the prevention
and treatment of blood disorders, pharmaceutical
products for the treatment of lysosomal storage
diseases; pharmaceutical products for the
prevention and treatment of hemophilia;
pharmaceutical products for the prevention and
treatment of immunological diseases,
pharmaceutical products for the treatment of
neurologic diseases and multiple sclerosis.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : FR
Claim No : 4745168
Claim Date : 18-03-2021

الخدمات التالية/من اجل البضائع

منتجات المستحضرات الصيدالنية لعالج السرطان؛ منتجات
المستحضرات الصيدالنية لمنع وعالج اضطرابات الدم
ومنتجات المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض التخزين
الليزوزومية؛ منتجات المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج
من النزف الدموي؛ منتجات المستحضرات الصيدالنية للوقاية
والعالج من األمراض المناعية ومنتجات المستحضرات
.الصيدالنية لعالج األمراض العصبية والتصلب المتعدد

FR : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
8680474 : رقم االدعاء
44-53-5554 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

05/08/2021

eaaN tpac lppA:

SANOFI
: France
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

05/08/2021

:تاريخ ايداع الطلب

سانوفي
فرنسا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

54 rue La Boétie, 75008 Paris
France

 فرنسا، باريس60554 ، رو ال بويتي08

SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box92110011184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
180233
5

سابا و شركاهم للملكية الفكرية
-  عمان11184 -921100ب.ص
 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني

5

الصنف

180233

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

AMZEZMA
Goods/Services

Pharmaceutical products for the treatment of
cancer; Pharmaceutical products for the prevention
and treatment of blood disorders, pharmaceutical
products for the treatment of lysosomal storage
diseases; pharmaceutical products for the
prevention and treatment of hemophilia;
pharmaceutical products for the prevention and
treatment of immunological diseases,
pharmaceutical products for the treatment of
neurologic diseases and multiple sclerosis.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : FR
Claim No : 4745297
Claim Date : 18-03-2021

الخدمات التالية/من اجل البضائع

منتجات المستحضرات الصيدالنية لعالج السرطان؛ منتجات
المستحضرات الصيدالنية لمنع وعالج اضطرابات الدم
ومنتجات المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض التخزين
الليزوزومية؛ منتجات المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج
من النزف الدموي؛ منتجات المستحضرات الصيدالنية للوقاية
والعالج من األمراض المناعية ومنتجات المستحضرات
.الصيدالنية لعالج األمراض العصبية والتصلب المتعدد

_______________________________________ا
FR : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
8680506 : رقم االدعاء
44-53-5554 : تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

17/08/2021

اسم طالب التسجيل:

توتال إنرجي ش أ
فرنسا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 5بالس جان ميلير ال ديفينس 05855 7
كوربيفوا فرنسا

180368

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات القضاء على الحيوانات الضارة؛ مبيدات الحشرات
ومبيدات األعشاب الضارة ومبيدات الفطريات ومبيدات حشرية؛
مستحضرات الص ّحة النباتية؛ المطهرات؛ بخاخات تلطيف
رائحة الجو
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء 8604564 :
تاريخ االدعاء 55-58-5554 :
_______________________________________ا
شتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون
باأللوان البرتقالي واألحمر والبنفسجي واألزرق الغامق
واألزرق الفاتح واألخضر واألصفر وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب.

TotalEnergies SE
: France
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

2 place Jean Millier La Défense
6 92400 Courbevoie France

سابا و شركاهم للملكية الفكرية
ص.ب 11184 -921100عمان -
الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
الصنف

17/08/2021

Date of

5

SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box921100 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
180368
5

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

; Preparations for destroying noxious animals
; insecticides, herbicides, fungicides, pesticides
phytosanitary preparations ; disinfectants ; air
freshener sprays
________________________________________
Priority claim: Claim Country : FR
Claim No : 4751271
Claim Date : 02-04-2021
________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in Orange, Red, Purple, Dark
blue, Light blue, Green and Yellow colors
according to the print filed with the application.
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Date of

29/08/2021

tpac lppAeaaN :
lpc oapN ty

Celltrion, Inc.
: Korea

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

Goods/Services

Pharmaceutical preparations; antibodies treatment
preparations; pharmaceuticals; drugs for medical
purposes
________________________________________
Priority claim: Claim Country : KR
Claim No : 40-2021-0045638
Claim Date : 08-03-2021
________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in lime green and navy blue
colors according to the print filed with the
application.

:تاريخ ايداع الطلب

. انك،سيلتريون
كوريا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، انشيون، جو- يونسو، رو- اكاديمي، 53
جمهورية كوريا

23, Academy-ro, Yeonsu-gu,
lncheon, Republic of Korea
SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box92110011184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
180355
5

29/08/2021

سابا و شركاهم للملكية الفكرية
-  عمان11184 -921100ب.ص
 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني

5

الصنف

180355

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

المستحضرات الصيدالنية؛ مستحضرات عالج األجسام
المضادة؛ المستحضرات الصيدالنية؛ عقاقير لالستخدام الطبي
_______________________________________ا
KR : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
5580734-5554-85 : رقم االدعاء
54-53-5554 : تاريخ االدعاء
_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون: شتراطات خاصة
باأللوان األخضر الفاتح واألزرق الداكن وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
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Date of
eaaN tpac lppA:

02/09/2021

:تاريخ ايداع الطلب

فيديا فارميسيتيسي اس بيه ايه

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

02/09/2021

FIDIA FARMACEUTICI S .
P.A.

ايطاليا
شركة اجنبية

lpc oapN ty

: Italy
Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Foreign Company

VIA PONTE DELLA
FABBRICA, 3/A I-35031,
ABANO TERMA, ITALY
SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box92110011184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
180213
5

,اي-30534  ايه/3 ,فيا بونته ديال فابريكا
 ايطالي,ابانو تيرمه
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
-  عمان11184 -921100ب.ص
 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني

5

الصنف

180213

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

HYAL-SYSTEM
Goods/Services

Pharmaceutical and medical preparations; dietetic
food and substances adapted for medical use;
dietary supplements for humans; nutritional
supplements for humans; disinfectants;
dermatological preparations; medicines; medicinal
preparations and substances; skin care preparations
for medical use; Injectable dermal fillers; prefilled syringes for medical purposes;

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضرات صيدالنية وطبية؛ أغذية ومواد الحمية الغذائية
المخصصة لالستخدام الطبي؛ مكمالت الحمية الغذائية للبشر؛
المكمالت الغذائية للبشر؛ المطهرات؛ مستحضرات األمراض
الجلدية؛ األدوية؛ مستحضرات ومواد دوائية؛ مستحضرات
للعناية بالبشرة لالستخدامات الطبية؛ مستحضرات الحشو
الجلدية القابلة للحقن؛ الحقن المعبأة مسبقا ً للغايات الطبية؛
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Date of
eaaN tpac lppA:
lpc oapNty

Fidia Farmaceutici S.P.A
: Italy

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

02/09/2021

:تاريخ ايداع الطلب

. ايه. بيه. فيديا فارميسيتسي اس
ايطاليا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

02/09/2021

Foreign Company

30534 -  اي، ايه/3 فيا بونتي ديال فابريكا
 ايطاليا،ابانو تيرمي

Via Ponte Della Fabbrica 3/a I35031 Abano Terme , Italy
SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box92110011184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
180342
5

سابا و شركاهم للملكية الفكرية
-  عمان11184 -921100ب.ص
 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني

5

الصنف

180342

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

TEARFID
Goods/Services

Pharmaceutical and medical preparations; dietetic
food and substances adapted for medical use;
dietary supplements for humans; nutritional
supplements for humans; ophthalmologic
preparations; eye drops; collyrium; artificial tears;
medicated eye washes; eye patches for medical
purposes; solutions for contact lenses; ophthalmic
preparations for use in ocular surgery; pre-filled
syringes for medical purposes; medicated creams
or gels for the contour of the eyes.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضرات صيدالنية وطبية؛ أغذية ومواد الحمية الغذائية
المخصصة لالستخدام الطبي؛ مكمالت الحمية الغذائية للبشر؛
المكمالت الغذائية للبشر؛ مستحضرات تتعلق بطب العيون؛
قطرات عيون؛ القطرات؛ الدموع الصناعية؛ غسوالت العيون
العالجية؛ رقعات العيون لالستخدامات الطبية؛ محاليل للعدسات
الالصقة؛ مستحضرات العيون المستخدمة في جراحة العيون؛
الحقن المعبأة مسبقا ً للغايات الطبية؛ الكريمات أو الجل العالجي
.لمحيط العيون
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Date of
eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

fidia Farmaceutici S.P.A.
: Italy

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

02/09/2021

:تاريخ ايداع الطلب

. ايه. بيه. فيديا فارميسيتسي اس
ايطاليا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

02/09/2021

Foreign Company

30534- اي، ايه/3  فابريكا،فيا بونتي ديال
 ايطاليا،ابانو تيرمي

Via Ponte Della Fabbrica 3/a, I
- 35031 Abano Terme, Italy
SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box92110011184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
180343
5

سابا و شركاهم للملكية الفكرية
-  عمان11184 -921100ب.ص
 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني

5

الصنف

180343

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

HYALFID
Goods/Services

Pharmaceutical and medical preparations; dietetic
food and substances adapted for medical use;
dietary supplements for humans; nutritional
supplements for humans; ophthalmologic
preparations; eye drops; collyrium; artificial tears;
medicated eye washes; eye patches for medical
purposes; solutions for contact lenses; ophthalmic
preparations for use in ocular surgery; pre-filled
syringes for medical purposes; medicated creams
or gels for the contour of the eyes.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مستحضرات صيدالنية وطبية؛ أغذية ومواد الحمية الغذائية
المخصصة لالستخدام الطبي؛ مكمالت الحمية الغذائية للبشر؛
المكمالت الغذائية للبشر؛ مستحضرات تتعلق بطب العيون؛
قطرات عيون؛ القطرات؛ الدموع الصناعية؛ غسوالت العيون
العالجية؛ رقعات العيون لالستخدامات الطبية؛ محاليل للعدسات
الالصقة؛ مستحضرات العيون المستخدمة في جراحة العيون؛
الحقن المعبأة مسبقا ً للغايات الطبية؛ الكريمات أو الجل العالجي
.لمحيط العيون
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

05/09/2021

eaaN tpac lppA:

Polichem S.A.
: Luxembourg
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

:تاريخ ايداع الطلب

.ايه.بوليشيم اس
لوكسيمبورغ
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 لوكسمبورغ،4057 -  ال، فال فليوري،05

50, VAL Fleuri, L- 1526,
Luxembourg
Abu-Ghazaleh Intellectual
Property 921100- 11192
P.O.BOX (921100)
Amman,11192 Jordan
Class
180516
5

05/09/2021

-921100 الفكرية

أبوغزالة للملكية
, عمان,921100/11192 ب.ص11192
االردن
5

الصنف

180516

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

FINJUVE
Goods/Services

Pharmaceutical products for the treatment of skin
diseases and veterinary preparations; Sanitary
preparations for medical purposes; Foodstuffs and
dietetic foods adapted for medical purposes and
dietetic food adapted for veterinary use.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

المستحضرات الصيدالنية لعالج األمراض الجلدية
 المستحضرات الصحية لألغراض،والمستحضرات البيطرية
 أغذية وأطعمة حمية غذائية معدة لألغراض الطبية،الطبية
.وأطعمة حمية غذائية معدة لالستخدام البيطري
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تاريخ ايداع الطلب:

13/09/2021

اسم طالب التسجيل:

بوليشيم اس.ايه.
لوكسيمبورغ
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،05فال فليوري ،ال  ،4057 -لوكسمبورغ
أبوغزالة للملكية
11192ص.ب  ,921100/11192عمان,
االردن
180512

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المنتجات الصيدالنية لعالج األمراض الجلدية والمستحضرات
البيطرية ،مستحضرات النظافة والصحة لإلستخدامات الطبية،
أغذية ومواد حمية غذائية لإلستخدامات الطبية والبيطرية.

Polichem S.A.
: Luxembourg
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

50, VAL Fleuri, L- 1526,
Luxembourg

الفكرية -921100

الصنف

13/09/2021

Date of

5

Abu-Ghazaleh Intellectual
Property 921100- 11192
)P.O.BOX (921100
Amman,11192 Jordan
Class
180512
5

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Pharmaceutical products for the treatment of skin
diseases and veterinary preparation; hygiene and
sanitary products for medical use; dietetic food
and substances for medical or veterinary use.

63

تاريخ ايداع الطلب:

14/09/2021

اسم طالب التسجيل:

اف  .هوفمان  -الروش أيه جي
سويسرا
شركة اجنبية

F. Hoffmann- La Roche AG
: Switzerland
Foreign Company

 458جرينزاشير شتراسيه 8565 ،بال،
سويسرا

Grenzacherstrasse 124, 4070
Basel, Switzerland

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سابا و شركاهم للملكية الفكرية
ص.ب 11184 -921100عمان -
الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن

180227

الصنف

5

14/09/2021

Date of
eaaN tpac lppA:

SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box921100 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
180227
5

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

SUNLUMIO
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المستحضرات الصيدالنية المستخدمة في علم األورام.

Goods/Services

Pharmaceutical preparations for use in oncology.

64

تاريخ ايداع الطلب:

28/09/2021

اسم طالب التسجيل:

بريستول  -مايرز سكويب كومباني

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

امريكا
شركة اجنبية
 835ايست توينتي ناينث ستريت ،فورتينث
فلور ،نيويورك نيويورك  45547الواليات
المتحدة االميركية
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
ص.ب 11184 -921100عمان -
الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن

180345

الصنف

5

28/09/2021

Date of

Bristol -Myers Squibb
Company
: United States
Foreign Company

AeaaN tpac lpp:

430 East 29th Street, 14th
Floor, New York New York
10016 USA
SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box921100 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
180345
5

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

TYCRUVA
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضرات صيدالنية لالستخدام البشري في عالج والوقاية من
السمنة وسلس البول وأمراض القلب واألوعية الدموية وأمراض
واضطرابات الجهاز العصبي المركزي واضطرابات التمثيل
الغذائي والسكتة الدماغية والسرطان وااللتهابات وأمراض
االلتهابات وأمراض الجهاز التنفسي واالمراض المعدية وأمراض
المناعة الذاتية ورفض زرع األعضاء الصلبة وثالسيميا بيتا
ومتالزمات خلل التنسج النقوي وأمراض التكاثر النقوي وتليف
النخاع واللوكيميا وسرطان الغدد الليمفاوية والورم النقوي المتعدد
واألمراض الناجمة عن خلل نظام المناعة الفطري وأمراض الدم
واألورام وتصلبات األنسجة المتعددة والتهاب القولون التقرحي
والتهاب المفاصل وأمراض الجهاز العضلي الهيكلي والجلد؛
مستحضرات صيدالنية لالستخدام البشري ،تحديدا :المضادات
الحيوية ومضادات الفطريات ومضادات الفيروسات ومثطبات
جهاز المناعة واألجسام المضادة الصيدالنية والعالجات المناعية
لعالج السرطان وعقاقير تثبيط السيتوكين؛ المستحضرات
الصيدالنية المعدة لالستخدام البشري والتي تعدل جهاز المناعة؛
المستحضرات الصيدالنية والبيولوجية لالستخدام البشري في
العالج المناعي ،تحديدا :العالج بالخاليا التائية؛ مستحضرات
صيدالنية لالستخدام البشري ،تحديدا :الخاليا الجذعية لالستخدام
الطبي أو السريري؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج أو لمنع
اإلصابة بفيروس كوفيد  40 -ومرض فيروس كورونا واألمراض
واالضطرابات التنفسية؛ مضادات الفيروسات لعالج أو الوقاية من
فيروس كوفيد  40-ومرض فيروس كورونا واألمراض
واالضطرابات التنفسية؛ المضادات الحيوية أحادية المنشأ

Goods/Services

Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, incontinence,
cardiovascular diseases, central nervous system diseases
and disorders, metabolic disorders, stroke, cancer,
inflammation and inflammatory diseases, respiratory and
infectious diseases, auto-immune diseases, solid organ
transplant rejection, beta thalassemia and myelodysplastic
syndromes, myeloproliferative diseases, myelofibrosis,
leukemia, lymphoma, multiple myeloma,
autoinflammatory disease, blood disease, tumors,
multiple sclerosis, ulcerative colitis, arthritis, and
musculoskeletal and skin diseases; Pharmaceutical
preparations for human use, namely, antibiotics, antifungals, anti-virals, immunosuppressants, pharmaceutical
antibodies, immunotherapies for the treatment of cancer,
cytokine inhibitory drugs; Pharmaceutical preparations
;for human use that modulate the immune system
Pharmaceutical and biological preparations for human
;use for immunotherapy, namely T Cell therapy
Pharmaceutical preparations for human use, namely, stem
cells for medical or clinical use; Pharmaceutical
preparations for treatment or prevention of covid-19,
coronavirus disease, and respiratory diseases and
disorders; antivirals for treatment or prevention of covid19, coronavirus disease, and respiratory diseases and
disorders; monoclonal antibodies

65

Date of
eaaN tpac lppA:

17/10/2021

:تاريخ ايداع الطلب

. إنك،سوزهو كينتور فارماسوتيكالز

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

17/10/2021
Suzhou Kintor
Pharmaceuticals, Inc.

الصين
شركة اجنبية

lpc oapN ty

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
NO.20, SONGBEI

Applicant for
Correspondence
Trademark

 سوزهو إنداستريال، سونغبي رود،55.نمبر
، جيانغسو بروفينس، سوزهو سيتي،بارك
الصين

ROAD,
SUZHOU INDUSTRIAL
PARK, SUZHOU CITY,
JIANGSU PROVINCE,
CHINA
The Right Choice IP 84115311184 AMMAN

180300

Class

5

Goods/Services

Medicines for human purposes; pharmaceutical
preparations for the treatment of tumors; chemicopharmaceutical preparations; drugs for medical
purposes; biological preparations for medical
purposes; chemical preparations for the treatment
of tumors; chemical diagnostic preparations for
medical purposes; pharmaceuticals for the
treatment of cancer; biological preparations for the
treatment of cancer; pharmaceutical preparations
for the treatment of viral diseases; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of
cancer; pharmaceuticals for the prevention and
treatment of cancer; pharmaceuticals for the
treatment of viral diseases; antivirals; medicated
preparations for skin treatment; medicinal hair
growth preparations; tumor suppressing agents;
dietetic substances adapted for medical use.

-841153

5

الخيار الصحيح للملكية الفكرية
عمان االردن11184

الصنف

180300

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

أدوية لألغراض البشرية؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج
األورام؛ مستحضرات كيماوية صيدالنية؛ عقاقير لألغراض
الطبية؛ مستحضرات بيولوجية لألغراض الطبية؛ مستحضرات
كيميائية لعالج األورام؛ مستحضرات التشخيص الكيميائي
لألغراض الطبية؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج السرطان؛
المستحضرات البيولوجية لعالج السرطان؛ المستحضرات
الصيدالنية لعالج األمراض الفيروسية؛ المستحضرات
الصيدالنية للوقاية من السرطان وعالجه؛ المستحضرات
الصيدالنية للوقاية من السرطان وعالجه؛ أدوية لعالج
األمراض الفيروسية؛ مضادات الفيروسات؛ مستحضرات
عالجية لعالج الجلد؛ مستحضرات نمو الشعر الطبية؛ عوامل
.تثبيط الورم؛ مواد غذائية مكيّفة لالستخدام الطبي

66

Date of
eaaN tpac lppA:

17/10/2021

:تاريخ ايداع الطلب

. إنك،سوزهو كينتور فارماسوتيكالز

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

17/10/2021
Suzhou Kintor
Pharmaceuticals, Inc.

الصين
شركة اجنبية

lpc oapN ty

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
NO.20, SONGBEI

Applicant for
Correspondence
Trademark

 سوزهو إنداستريال، سونغبي رود،55.نمبر
، جيانغسو بروفينس، سوزهو سيتي،بارك
الصين

ROAD,
SUZHOU INDUSTRIAL
PARK, SUZHOU CITY,
JIANGSU PROVINCE,
CHINA
The Right Choice IP 84115311184

180299

Class

5

Goods/Services

Medicines for human purposes; pharmaceutical
preparations for the treatment of tumors; chemicopharmaceutical preparations; drugs for medical
purposes; biological preparations for medical
purposes; chemical preparations for the treatment
of tumors; chemical diagnostic preparations for
medical purposes; pharmaceuticals for the
treatment of cancer; biological preparations for the
treatment of cancer; pharmaceutical preparations
for the treatment of viral diseases; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of
cancer; pharmaceuticals for the prevention and
treatment of cancer; pharmaceuticals for the
treatment of viral diseases; antivirals; medicated
preparations for skin treatment; medicinal hair
growth preparations; tumor suppressing agents;
dietetic substances adapted for medical use.

-841153

5

الخيار الصحيح للملكية الفكرية
عمان11184

الصنف

180299

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

أدوية لألغراض البشرية؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج
األورام؛ مستحضرات كيماوية صيدالنية؛ عقاقير لألغراض
الطبية؛ مستحضرات بيولوجية لألغراض الطبية؛ مستحضرات
كيميائية لعالج األورام؛ مستحضرات التشخيص الكيميائي
لألغراض الطبية؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج السرطان؛
المستحضرات البيولوجية لعالج السرطان؛ المستحضرات
الصيدالنية لعالج األمراض الفيروسية؛ المستحضرات
الصيدالنية للوقاية من السرطان وعالجه؛ المستحضرات
الصيدالنية للوقاية من السرطان وعالجه؛ أدوية لعالج
األمراض الفيروسية؛ مضادات الفيروسات؛ مستحضرات
عالجية لعالج الجلد؛ مستحضرات نمو الشعر الطبية؛ عوامل
.تثبيط الورم؛ مواد غذائية مكيّفة لالستخدام الطبي

67

Date of
eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty

LABORATORIOS
FARMACEUTICOS ROVI,
S.A.

Trademark

:تاريخ ايداع الطلب

. إس،البوراتوريوس فارماسوتيكوس روفي
.إيه

:اسم طالب التسجيل

اسبانيا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب

: Spain

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

28/10/2021

اعالن الجريدة الرسمية

28/10/2021

Foreign Company

، مدريد54536 ،30 ،جوليان كاماريلو
اسبانيا

Julian Camarillo, 35, 28037
Madrid, SPAIN
The Right Choice IP
P.O.Box841153- 11184
Amman, Dahiat AL Rashid,
Om Omarah Street , Building
No.59 Ground floor 59
Class
180305
5

الخيار الصحيح للملكية الفكرية
 ضاحية،  عمان11184 -841153ب.ص
، 00  عمارة رقم،  شارع ام عمارة، الرشيد
الطابق االرضي
5

الصنف

180305

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

OKEDI
Goods/Services

Pharmaceutical products, namely, tranquilizers,
prescription synthetic narcotics, antidepressants,
anxiolytics, antipsychotics; chemical products for
medical use, being pharmaceuticals for treating
schizophrenia; chemical pharmaceuticals for the
treatment of diseases of the central nervous
system; pre-filled syringes for medical purposes;
preparations for the treatment of diseases of the
central nervous system; preparations for the
treatment of schizophrenia.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 المخدرات، المهدئات، وبالتحديد،منتجات صيدالنية
 مضادات، مزيالت القلق، مضادات االكتئاب،االصطناعية
 كونها أدوية لعالج،الذهان؛ منتجات كيماوية لالستخدام الطبي
الفصام؛ المستحضرات الصيدالنية الكيميائية لعالج أمراض
الجهاز العصبي المركزي؛ الحقن المملوءة مسبقا لألغراض
الطبية؛ مستحضرات لعالج أمراض الجهاز العصبي المركزي؛
. مستحضرات لعالج الفصام

68

تاريخ ايداع الطلب:

28/11/2021

اسم طالب التسجيل:

ايكاتيرا جروب أي بي هولدينغز بي في

ekaterra Group IP Holdings
B.V
: Netherlands
Foreign Company

وينا  3543 ,800ايه ال روتردام,
النذرالندز

: Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, The Netherlands

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

هولندا
شركة اجنبية

مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية
ص.ب 11181 -3308عمان

180167

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مواد الحمية الغذائية لالستخدام الطبي؛ مستحضرات عشبية
لألغراض 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 االدعاءBX :
رقم االدعاء 4888508 :
تاريخ االدعاء 55-57-5554 :
_______________________________________ا
شتراطات خاصة :العالمة محددة باللون االخضر حسب النموذج
المودع لدى مسجل العالمات

5

28/11/2021

Date of
eaaN tpac lppA:

PHILADELPHIA
INDUSTRIAL PROPERTY
OFFICE P.O.Box3308- 11181
Amman
Class
180167
5

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

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 : BX
Claim No : 1444094
Claim Date : 02-06-2021
________________________________________
Special condition : claiming colors green as per
the specimen filed at the trademark office
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Date of
aaN tpac lppAe:

29/11/2021

:تاريخ ايداع الطلب

بيريل اس بي ايه بيريل اس بي ايه

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

29/11/2021

PIERREL S P . A PIERREL S
P.A

ايطاليا
شركة اجنبية

lpc oapN ty

: Italy
Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Foreign Company

44538 48/46 بيس/6 سترادا ستاتال ابيا
) كابوا (سي اي

81043 capua9ce)STRADA
STATALE APPIA 7/BIS 46/48

SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box92110011184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
180370
5

سابا و شركاهم للملكية الفكرية
-  عمان11184 -921100ب.ص
 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني

5

الصنف

180370

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

PIERREL
Goods/Services

Pharmaceutical preparations, namely,
pharmaceutical preparations for curing alimentary
tract and metabolism problems; pharmaceutical
preparations for curing cardiovascular disorders;
genital-urinary system antifungal preparations; sex
hormones for medical purposes; systemic
hormonal preparations, namely, hypophyseal,
hypothalamic hormones, systemic corticosteroids,
preparations for thyroid therapy, pancreatic
hormones and calciumhomeostatic preparations;
anti-infectives, namely, antibacterials for systemic
use, antifungals for systemic and topical use,
antimicrobials, antivirals, immune serum and
intravenous immunoglobulins, vaccines,
antibiotics and chemotherapeutics for
dermatological use, antiseptics; and anti-neoplastic
agents for cancer treatment, namely, substances
for alkytation, antimetabilites, alkaloids derived
from plants and other natural substances, cytotoxic
antibiotics and cytotoxic antibiotic preparations,
endocrine therapy preparations,
immunostimulants, and immunosuppressant
preparations; analgesics and ] loco-regional
anesthetics for local or topical use, whether or not
in combination with vasoconstrictors.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 المستحضرات الصيدالنية: تحديدا،المستحضرات الصيدالنية
لعالج مشاكل الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي؛ المستحضرات
الصيدالنية لعالج اضطرابات القلب واألوعية الدموية؛
مستحضرات مضادة للفطريات للجهاز البولي التناسلي؛
الهرمونات الجنسية لألغراض الطبية؛ مستحضرات هرمونية
 للغدة النخامية وهرمونات الوطاء: تحديدا،جهازية
والستيرويدات القشرية الجهازية والمستحضرات لعالج الغدة
الدرقية وهرمونات البنكرياس ومستحضرات الكالسيوم التماثلية؛
 مضادات البكتيريا لالستخدام: تحديدا،مضادات العدوى
الجهازي ومضادات الفطريات لالستخدام الجهازي والموضعي
ومضادات الميكروبات ومضادات الفيروسات ومصل المناعة
والغلوبولين المناعي عن طريق الوريد واللقاحات والمضادات
الحيوية والعالج الكيميائي لالستخدام في األمراض الجلدية
: تحديدا،والمعقمات؛ العوامل المضادة لألورام لعالج السرطان
المواد لأللكلة ومضادات األيض وقلويدات مشتقة من النباتات
والمواد الطبيعية األخرى والمضادات الحيوية السامة للخاليا
ومستحضرات المضادات الحيوية السامة للخاليا ومستحضرات
عالج الغدد الصماء والمحفزات المناعية والمستحضرات
المثبطة للمناعة؛ المسكنات والمخدرات الموضعية لالستخدام
 سواء تم دمجها مع مضيقات األوعية أم،المكاني أو الموضعي
.ال
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تاريخ ايداع الطلب:

29/11/2021

اسم طالب التسجيل:

بيريل اس بي ايه بيريل اس بي ايه

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

PIERREL S P . A PIERREL S
P.A

ايطاليا
شركة اجنبية

lpc oapN ty

Foreign Company

سترادا ستاتال ابيا  /6بيس44538 48/46
كابوا (سي اي )

81043 capua9ce)STRADA
STATALE APPIA 7/BIS 46/48

سابا و شركاهم للملكية الفكرية
ص.ب 11184 -921100عمان -
الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن

180356

29/11/2021

Date of

الصنف

5

: Italy
Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box921100 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
180356
5

Applicant for
Correspondence

Trademark

ORABLOC
من اجل البضائع/الخدمات التالية

مواد مخدرة موضعية؛ التخدير الموضعي

Goods/Services

Local anesthetics; topical anesthetics
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18/01/2022

eaaN tpac lppA:

MYR GmbH
: Germany
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

:تاريخ ايداع الطلب

ام واي آر جي ام بي إتش
المانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

،74384 ، باد هومبورغ،40 هيسينرينغ
ألمانيا

Hessenring 89, Bad Homburg,
61348, Germany
18055- 11195 amman

180164

18/01/2022

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

Class

5

5

شركة التميمي للمحاماة واالستشارات
القانونية المحامي المناب عالء البطاينة
 عمان11195 -18055
الصنف
180164

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

هيبكلوديكس
Goods/Services

Antiviral pharmaceutical preparations; antiinfective pharmaceutical preparations; antifibrotic 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.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 مستحضرأت:مستحضرأت 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 الدم
 مستحضرات صيدالنية لعالج,المراض واضطرابات االورام
 مستحضرات صيدالنية.األمراض واالضطرابات االلتهابية
,.لعالج أمراض وأاضطرابات الجهاز التنفسي والرئوي
مستحضرات صيدانية لعالج أمراض واضطرابات الكلى
 مستحضرات صيدالنية., واالضطرابات العصيية.واالمراض
لعالج التليف النقوي واألورام النقُويَة (المايلوما) وسرطان الدم
(لوكيميا) واالورام اللمفاوية.
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25/01/2022

eaaN tpac lppA:

DAEWOONG
PHARMACEUTICAL CO.,
LTD
: Republic of Korea
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

25/01/2022

:تاريخ ايداع الطلب

 ال تي دي،.دايوونج فارماسيوتيكال كو

:اسم طالب التسجيل

جمهورية كوريا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

35-14, Jeyakgongdan 4-gil,
Hyangnam-eup, Hwaseong-si,
Gyeonggi-do, Republic of
Korea
SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box92110011184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
180404
5

Goods/Services

Ethical medicinal preparations for the treatment of
gastroesophageal reflux disease, peptic ulcer,
intestinal disorders, gastrointestinal disorders,
erosive esophagitis, gastritis, gastric ulcer,
duodenal ulcer, non-erosive reflux disease,
duodenal ulcer recurrence, pathological
hypersecretory conditions including ZollingerEllison syndrome or combination antibiotic
therapy for Helicobacter p ylori eradication
________________________________________
Priority claim: Claim Country : KR
Claim No : 40-2021-0267314
Claim Date : 31-12-2021

- هيانجنام،جل-8  جياكجونجدان،35-14
،دو- جيونجي،سي- هواسيونج،يوب
جمهورية كوريا
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
-  عمان11184 -921100ب.ص
 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني

5

الصنف

180404

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

المستحضرات الطبية التي تصرف بوصفة عالجية لعالج
مرض الجزر المعدي المريئي وقرحة المعدة واالضطرابات
المعوية واضطرابات الجهاز الهضمي والتهاب المريء التأكلي
والتهاب المعدة والقرحة المعدية وقرحة األثني عشر ومرض
الجزر غير التأكلي وعودة قرحة االثني عشر وحاالت فرط
اإلفراز المرضي بما في ذلك متالزمة زولينجر إليسون أو
العالج بالمضادات الحيوية المركبة للقضاء على الجرثومة
الملوية البوابية
_______________________________________ا
KR : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
5576348-5554-85 : رقم االدعاء
34-45-5554 : تاريخ االدعاء
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03/02/2022

eaaN tpac lppA:

Wasfi Nawadfleh and his
Partner Co .
: Jordan
General Partnership Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

03/02/2022

:تاريخ ايداع الطلب

. شركة وصفي نوافلة وشريكته

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

االردن
تضامن

211463- 11121 Amman Tabarbour -Trareq

-  طبربور-  عمان11121 -211463
طارق

211463- 11121 Amman Tabarbour -Trareq

-  طبربور-  عمان11121 -211463
طارق

180200

Class

5

Goods/Services

5

الصنف

180200

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Nutritional supplements ,Lozenges for
pharmaceutical purposes ,Vitamin Medicine cases,
portable, filled

مكمالت غذائية اقراص دواء لغايات صيدالنية فيتامينات علب
ادوية معباة ومحمولة

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

_______________________________________ا
 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
) بمعزل عن العالمهiron( باستعمال الكلمة
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03/02/2022

eaaN tpac lppA:

Wasfi Nawafleh and his
Partner Co .
: Jordan
General Partnership Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

03/02/2022

:تاريخ ايداع الطلب

. شركة وصفي نوافلة وشريكته

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

االردن
تضامن

211463- 11121 Amman Tabarbour -Trareq

-  طبربور-  عمان11121 -211463
طارق

211463- 11121 Amman Tabarbour -Trareq Area

-  طبربور-  عمان11121 -211463
طارق

180199

Class

5

Goods/Services

5

الصنف

180199

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Nutritional supplements ,Lozenges for
pharmaceutical purposes ,Vitamin preparations, .
Medicine cases, portable, filled

 علب, مكمالت غذائية اقراص دواء لغايات صيدالنية فيتامينات
ادوية معباة ومحمولة

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

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
 ) بمعزل عن العالمهiron( باستعمال الكلمات
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06/03/2022

:تاريخ ايداع الطلب

Lamis For Manufacture
Detergents Co .
: Jordan
Limited Liability Company

شركة لميس لصناعة المنظفات

:اسم طالب التسجيل

922580- 11192 Sahab/King
Abdullah Ll Industrial City

مدينة الملك/  سحاب11192 -922580
عبدهللا الثاني الصناعية

922580- 11192 Sahab/King
Abdullah Ll Industrial City

مدينة الملك/  سحاب11192 -922580
عبدهللا الثاني الصناعية

Date of

06/03/2022

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

180248

اعالن الجريدة الرسمية

Class

5

Goods/Services

Deodorants, air freshening preparations,
disinfectants, insecticides germicides, antiseptic
preparations,bacteria | preparations, sanitary,
towels and pads

االردن
م.م.ذ

5

الصنف

180248

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 المطهرات مبيدات, مزيالت الرائحة مستحضرات تلطيف الجو
الجراثيم مستحضرات ضد التعفن
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تاريخ ايداع الطلب:

05/04/2022

اسم طالب التسجيل:

الشركة الدولية للصناعات الدوائية
والكيماوية والمستلزمات الطب

جنسية الطالب:

االردن
ذ.م.م

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

05/04/2022

Date of

INTRNTIONAL
& PHARMACEUTICAL
CHEMICAL MFG . CO.LTD
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

عمان ،طريق الشحن الجوي منطقة القسطل
الصناعية

al - qastal industrial area ,
airport road , amman , jordan

-334

334- 11941 amman

المحامي احمد محمود احمد الزعبي
11941عمان
180185

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضر صيدلي يستخدم لعالج االلتهابات الفطريات

5

5

Class

180185

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

pharmaceutical product used for treatment of
fungal infections
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تاريخ ايداع الطلب:

05/04/2022

اسم طالب التسجيل:

الشركة الدولية للصناعات الدوائية
والكيماوية والمستلزمات الطبية

جنسية الطالب:

االردن
ذ.م.م

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

طريق الشحن الجوي منطقة القسطل
الصناعية  -عمان
المحامي احمد محمود احمد الزعبي
11941عمان
180186

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مستحضر صيدلي يستخدم لمعالجة نقص فيتامين سي

05/04/2022

Date of

INTRNTIONAL
& PHARMACEUTICAL
CHEMICAL MFG . CO.LTD
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

al- qastal industrial area ,
airport road , amman , jordan
334- 11941 amman

-334

5

5

Class

180186

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

pharmaceutical product used to treat vitamin c
deficiency

78

Date of
eaaN tpac lppA:
N lpc oapty

SinoCellTech Ltd
: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Foreign Company

:تاريخ ايداع الطلب

سينوسيل تيك ال تي دي
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

،34  رقم،0  بناية رقم،354 غرفة
 بكين منطقة،كيتشوانج الشارع السابع
 بكين،إيكونوميك تكنولوجيكال ديفيلوبمنت

Rm. 301, No. 5 Building, No.
31, Kechuang 7th Street,
Beijing Economic
Technological Development
Area, Beijing.
P.O.Box841310- 11184 amman
180289

11/04/2022

اعالن الجريدة الرسمية

11/04/2022

Class

5

11184 -841310ب.ديما الطعان ص
عمان
5

الصنف

180289

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Anconrin
Goods/Services

Vaccines; medicines for human purposes;
biological preparations for medical purposes; |
biological preparations for the treatment of cancer;
, pharmaceutical preparations for the treatment of
immune system related diseases and disorders;
chemical reagents for medical or veterinary
purposes; __ | medicines for veterinary purposes;
dietetic substances adapted for medical use; |
medical diagnostic reagents blood for medical
purposes

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مطاعيم؛ أدوية لألغراض البشرية؛ مستحضرات حيوية لغايات
طبية؛ المستحضرات الحيوية لعالج السرطان ؛ المستحضرات
الصيدالنية لعالج األمراض واالضطرابات المتعلقة بالجهاز
المناعي؛ كواشف كيميائية لغايات طبية أو بيطرية؛ أدوية لغايات
بيطرية؛ مواد حمية غذائية معدة لالستخدام الطبي؛ الكواشف
| التشخيصية الطبية؛ الدم لألغراض الطبية
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Date of
eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

SinoCellTech Ltd
: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Foreign Company

:تاريخ ايداع الطلب

سينوسيل تيك ال تي دي
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

،34  رقم،0  بناية رقم،354 غرفة
 بكين منطقة،كيتشوانج الشارع السابع
 بكين،إيكونوميك تكنولوجيكال ديفيلوبمنت

Rm. 301, No. 5 Building, No.
31, Kechuang 7th Street,
Beijing Economic
Technological Development
Area, Beijing.
P.O.Box841310- 11184 amman
180291

11/04/2022

اعالن الجريدة الرسمية

11/04/2022

Class

5

11184 -841310ب.ديما الطعان ص
عمان
5

الصنف

180291

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Aulivin
Goods/Services

| Vaccines; medicines for human purposes;
biological preparations for medical purposes; |
biological preparations for the treatment of cancer;
, pharmaceutical preparations for the treatment of
immune system related diseases and disorders;
chemical reagents for medical or veterinary
purposes; __ | medicines for veterinary purposes;
dietetic substances adapted for medical use; |
medical diagnostic reagents blood for medical
purposes

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مطاعيم؛ أدوية لألغراض البشرية؛ مستحضرات حيوية لغايات
طبية؛ المستحضرات الحيوية لعالج السرطان ؛ المستحضرات
الصيدالنية لعالج األمراض واالضطرابات المتعلقة بالجهاز
المناعي؛ كواشف كيميائية لغايات طبية أو بيطرية؛ أدوية لغايات
بيطرية؛ مواد حمية غذائية معدة لالستخدام الطبي؛ الكواشف
التشخيصية الطبية؛ الدم لألغراض الطبية
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Date of
eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

SinoCellTech Ltd
: China

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

11/04/2022

Foreign Company

Class

5

:تاريخ ايداع الطلب

سينوسيل تيك ال تي دي
الصين
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

،34  رقم،0  بناية رقم،354 غرفة
 بكين منطقة،كيتشوانج الشارع السابع
 بكين،إيكونوميك تكنولوجيكال ديفيلوبمنت

Rm. 301, No. 5 Building, No.
31, Kechuang 7th Street,
Beijing Economic
Technological Development
Area, Beijing.
P.O.Box841310- 11184 amman
180290

11/04/2022

11184 -841310ب.ديما الطعان ص
عمان
5

الصنف

180290

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Ancurlin
Goods/Services

Vaccines; medicines for human purposes;
biological preparations for medical purposes; |
biological preparations for the treatment of cancer;
, pharmaceutical preparations for the treatment of
immune system related diseases and disorders;
chemical reagents for medical or veterinary
purposes; __ | medicines for veterinary purposes;
dietetic substances adapted for medical use; |
medical diagnostic reagents blood for medical
purposes

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 مستحضرات حيوية٠ مطاعيم؛ أدوية لالغراض البشرية؛
لغايات طبية؛ المستحضرات الحيوية لعالج السرطان ؛
المستحضرات الصيدالنية لعالج األمراض واالضطرابات
المتعلقة بالجهاز المناعي؛ كواشف كيميائية لغايات طبية أو
بيطرية؛ أدوية لغايات بيطرية؛ مواد حمية غذائية معدة
لالستخدام الطبي؛ الكواشف التشخيصية الطبية؛ الدم لألغراض
الطبية
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25/04/2022

eaaN tpac lppA:

al khamael for hygienic
products industry
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الخمائل لصناعة المنتجات الصحية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
 بناء-  المدينة الصناعية-  سحاب- عمان
404 رقم

Amman - sahab - industrial city
building 191

 المدينة-  سحاب-  عمان11512 -1
404  بناء رقم- الصناعية

1- 11512 Amman - sahab industrial city building 191
180396

25/04/2022

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

Class

5

Goods/Services

Antibacterial wipes for medical purposes; antibacterial wipes for veterinary use; babies’ diapers;
babies' nappies; adult nappies; cloth nappies;
babies’ nappies [diapers]; babies’ nappy-pants,
disposable; babies' swim nappies; disposable
underpants being nappies for women: incontinence
nappies; herb teas for medical purposes; smoking
herbs for medical purposes; arnica [plant and herb
extracts for medical purposes]; sanitary towels;
aseptic cotton; deodorants for clothing and
textiles; air fresheners [air deodorising
preparations]; air freshening preparations [air
deodorizers]; antibacterial soap; disinfectant soap;
medicated soap; medicated facial soaps.

5

الصنف

180396

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 مناديل مضادة.مناديل مضادة للبكتيريا لألغراض الطبية
 حفاضات األطفال حفاضات.للبكتيريا لالستخدام البيطبي
األطفال حفاضات الكبار حفاضات من القماش حفاضات األطفال
» يمكن التخلص منه ؛ حفاضات:؛ سروال حفاضات لألطفال
السباحة لألطفال السروال القابل للتصرف هو حفاضات للنساء ؛
حفاضات سلس البول شاي األعشاب لألغراض الطبية ؛ تدخين
األعشاب لألغراض الطبية ؛ أرنيكا [مستخلصات نباتية
وأعشاب لألغراض الطبية]؛ فوط صحية؛ قطن معقم مزيالت
رائحة المالبس والمنسوجات؛ معطرات الجو [مستحضرات
الهواء [مزيالت. إزالة الروائح من الهواء] ؛ مستحضرات لتنقية
الروائح الجوية] ؟؛ صابون مضاد للبكتيريا؛ صابون مطهر
صابون طبي صابون الوجه العالجي
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11/05/2022

eaaN tpac lppA:

Hayat pharmaceutical
industries co
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الحياة للصناعات الدوائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
43  عمارة الصايغ ط-  العبدلي- عمان

amman - abdali - alsaygh
building f 13

 عمارة-  العبدلي-  عمان11118 -1564
43 الصايغ ط

1564- 11118 amman - abdali alsaygh building f 13
180498

11/05/2022

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

Class

5

5

الصنف

180498

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Calderol كالديرول
Goods/Services
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of Alzheimer's
disease; pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of depression;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of psychological
disorders; pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of epilepsy
disorders; pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of diabetes
and diabetic neuropathy; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of cardiovascular and blood pressure disorders; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of irritable bowel syndrome;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of neurodegnerative
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of pain and neuropathic pain; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of peripheral nervous system diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of digestive tract,
gastrointestinal and dermatological diseases and disorders; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of diseases, disorders and
dysfunctions of the digestive system; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of respiratory system diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of skin diseases,
~allergies and rheumatic disorders; pharmaceutical preparations for the prevention
and treatment of diseases, disorders and dysfunctions of the reproductive system;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of sexual dysfunction;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of symptoms
associated with uterine fibroids; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of urinary incontinence and overactive bladder; pharmaceutical
preparations for the treatment and prevention of viral and bacterial infections;
pharmaceutical preparations for treatment and prevention of infections;
pharmaceutical preparations forthe __ treatment and prevention of metabolic,
endocrine and kidney related diseases and disorders; pharmaceutical preparations
for the prevention and treatment of ophthalmic related disorders and diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of ‘musculoskeletal
related diseases and disorders; pharmaceutical preparations that support, encourage
and promote bone strength and health; pharmaceutical preparations used in the
treatment of bone disorders and bone diseases; injectable anesthetics;
pharmaceutical hormone replacement therapy preparations; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of hormone disorders _and
deficiencies; pharmaceutical preparations to induce labor and help breastfeeding;
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of diseases, disorders and
dysfunctions of the nervous system; pharmaceutical preparations for the prevention
and treatment of nausea and vomiting; pharmaceutical preparations used to decrease
toxic effects; food supplements for medical use in humans, pharmaceutical
preparations, medicinal and herbal used for boosting immunity and treating
vitamins and minerals deficiency.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من مرض الزهايمر؛ المستحضرات
الصيدالنية للوقاية والعالج من االكتئاب؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج
من االضطرابات النفسية؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من اضطرابات
الصرع؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من مرضص السكري واالعتالل
العصبي السكري؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض القلب
واالوعية الدموية وضغط الدم؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من متالزمة
القولون العصبي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من األمراض
واالضطرابات التنكسية العصبية؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
مرض هشاشة العظام؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من االلم والم
االأعصاب؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض الجهاز العصبي
المحيطي واضطراباته؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض
 المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من#واضطرابات الجهاز الهضمي
االمراض واالضطرابات واالختالالت للجهاز الهضمي؛ المستحضنرات الصيدالنية
للوقاية والعالج من أمراض واضطرابات الجهاز [ التنفسي؛ المستحضرات الصيدالنية
للوقاية والعالج من األمراض الجلدية والحساسية واالضطرابات الروماتيزمية؛
المستحضرات الصيدالنية للوقاية ظ والعالج من االمراض واالضطرابات
واالختالالت للجهاز التناسلي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من العجز
الجنسي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من األعراض المرتبطة باألورام
الليفية الرحمية؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من سلس البول والمثانة
المفرطة النشاط؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج والوقاية من االلتهابات الفيروسية
والبكتيرية؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج والوقاية من االلتهابات؛ المستحضرات
الصيدالنية لعالج والوقاية من أمراض واضطرابات التمثيل الغذائي وأمراض
واضطرابات الغدد الصماء والكلى؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية من والعالج
لالضطرابات واالمراض المتعلقة بالعيون؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج والوقاية
من األمراض واالضطرابات العضلية الهيكلية؛ المستحضرات الصيدالنية لدعم
وتشجيع وتعزيز قوة العظام والصحة؛ المستحضرات الصيدالنية المستخدمة في عالج
اضطرابات العظام وامراض العظام؛ أدوية التخديرعن طريق الحقن؛ المستحضرات
الصيدالنية البديلة للهرمونات؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
اضطرابات وأوجه القصور المتعلقة بالهرمونات؛ المستحضرات الصيدالنية للحث
على المخاض والمساعدة في الرضاعة الطبيعية؛ مستحضرات صيدالنية لمعالجة
السرطان؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من االمراض واالضطرابات
واالختالالت في الجهاز العصبي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
الغثيان والقيء المستحضرات الصيدالنية المستخدمة لتقليل األثار السامة؛ المكمالت
ء مستحضرات صيدالنية طبية وعشبية المستعملة.الغذائية لالستخدام الطبي في البشر
.لتعزيز المناعة ونقص الفيتامين والمعادن

83

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

21/04/2021

eaaN tpac lppA:

ALASBAH INDUSTRIAL
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

21/04/2021

:تاريخ ايداع الطلب

االصبح الصناعية
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

Juthamah Al Kenani Street, Al
، حي الباير، الجويده،شارع جثامة الكناني
 األردن، ع ّمان،بجانب شركة البان حارتنا
Jwaideh, Albayer
Neighborhood, Near Haritna
Dairy Co, Amman, Jordan
Nader Jamil Qumsieh (NJQ &
-142025ب.نادر جميل قمصية ص
ASSOCIATES)
، شارع الملك عبدهللا الثاني50411814
P.O.Box142025- 11814 258
عمان
King Abdullah II Street,
Amman
Class
الصنف
180515
6
6
180515

Goods/Services

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Building boards of metal, framework of metal for
building, building materials of metal, aluminium,
aluminium foil, aluminium wire, building or
furniture fittings of nickel silver, barriers (Crash-)
of metal for roads, reinforcing materials of metal
for building, fittings of metal for buildings, bungs
of metal, boxes of common metal; screws of
metal, bolts of metal, fasteners of metal, cladding
of metal for construction and building, door cases
of metal, door closers [non-electric], door fittings,
of metal, door handles of metal, floors of metal
boards.

، مواد بناء معدنية، هياكل بناء معدنية،ألواح بناء معدنية
 تراكيب من فضة النيكل، أسالك ألمنيوم، رقائق ألمنيوم،ألمنيوم
 مواد تقوية معدنية، حواجز اصطدام معدنية،للمباني أو لألثاث
 صناديق من، سدادات معدنية، لوازم معدنية للمباني،للبناء
، مرابط معدنية، مسامير، براغي معدنية،معادن غير نفيسة
، أطر معدنية لألبواب،طالءات معدنية لإلنشاءات و المباني
 اطر، تجهيزات معدنية لألبواب،)أقفال لألبواب (غير كهربائية
 أرضيات من ألواح، مقابض معدنية لألبواب،معدنية لألبواب
.معدنية

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

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

84

تاريخ ايداع الطلب:

17/08/2021

اسم طالب التسجيل:

توتال إنرجي ش أ
فرنسا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 5بالس جان ميلير ال ديفينس 05855 7
كوربيفوا فرنسا

180367

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الحاويات والحاويات المعدنية للتخزين أو النقل؛ السدادات
المعدنية؛ اسطوانات معدنية وخزانات وأحواض الغاز
والمنتجات البترولية؛ خطوط األنابيب وخراطيم وأنابيب معدنية
لنقل الغاز والمنتجات البترولية
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء 8604564 :
تاريخ االدعاء 55-58-5554 :
_______________________________________ا
شتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون
باأللوان البرتقالي واألحمر والبنفسجي واألزرق الغامق
واألزرق الفاتح واألخضر واألصفر وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب.

TotalEnergies SE
: France
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

2 place Jean Millier La Défense
6 92400 Courbevoie France

سابا و شركاهم للملكية الفكرية
ص.ب 11184 -921100عمان -
الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
الصنف

17/08/2021

Date of

6

SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box921100 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
180367
6

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Containers and metal containers for storage or
transport; metal plugs ; metal cylinders, tanks and
vats for gas and petroleum products ; pipelines,
hoses and metal pipes for the transport of gas and
petroleum products
________________________________________
Priority claim: Claim Country : FR
Claim No : 4751271
Claim Date : 02-04-2021
________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in Orange, Red, Purple, Dark
blue, Light blue, Green and Yellow colors
according to the print filed with the application.
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تاريخ ايداع الطلب:

21/09/2021

اسم طالب التسجيل:

جينيرال فيتينجز 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

: Italy

Foreign Company
VIA GOLGI, 73/75 - 25064
GUSSAGO (BS) Italy

سابا و شركاهم للملكية الفكرية
ص.ب 11184 -921100عمان -
الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن

180216

من اجل البضائع/الخدمات التالية

ac lppAeaaN tp:

GENERAL FITTINGS S.P.A.

فيا جولجي 50578 – 73/75 ،جوساجو
(بي اس) ايطاليا

الصنف

21/09/2021

6

Date of

SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box921100 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
180216
6

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

األنابيب والمواسير والخراطيم ومستلزماتهم ،بما في ذلك
الصمامات المصنوعة من المعادن؛ الصمامات المعدنية ،بخالف
قطع اآلالت؛ صمامات معدنية تعمل يدويا؛ صمامات أنابيب
المياه المعدنية؛ المن ّ
ظمات (صمامات) معدنية عدا عن كونها
قطع من آالت؛ صمامات معدنية للتحكم في تدفق الغازات في
األنابيب؛ صمامات معدنية للتحكم في تدفق السوائل في األنابيب؛
أنابيب معدنية؛ المستلزمات المعدنية لألنابيب؛ ُ
شعب معدنية
لخطوط األنابيب المعدنية؛ جلبات معدنية للمواسير؛ الوصالت
المعدنية للمواسير؛ أنابيب المياه المعدنية ؛ القنوات األنبوبية
المصنوعة من المعدن لمد خطوط أنابيب الغازات؛ األنابيب
المعدنية للغاز.

Pipes, tubes and hoses, and fittings therefor,
including valves, of metal; Valves of metal, other
than parts of machines; Manually operated metal
valves; Water-pipe valves of metal; Regulators
;[valves] of metal other than parts of machines
Metal valves for controlling the flow of gases in
pipelines; Metal valves for controlling the flow of
fluids in pipelines; Tubes of metal; Fittings of
;metal for pipes; Manifolds of metal for pipelines
;Pipe muffs of metal; Junctions of metal for pipes
Water-pipes of metal; Ducts made of metal for
trunking pipes for gases; Metal tubes for gas.

_______________________________________ا
شتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون
بااللوان االزرق واالحمر واالسود وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب.

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

23/09/2021

اسم طالب التسجيل:

ساب تيكنولوجي ايه بي.
سويد
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ص.ب  45454 6ستوكهولم ،السويد

180218

SSAB Technology AB
: Sweden
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Box 70,101 21 STOCKHOLM,
Sweden

سابا و شركاهم للملكية الفكرية
ص.ب 11184 -921100عمان -
الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
الصنف

23/09/2021

Date of

6

SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box921100 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
180218
6

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

DUROXITE
من اجل البضائع/الخدمات التالية

Goods/Services

Common metals and their alloys; Raw metal and
المعادن الشائعة وسبائكها؛ المعادن الخام والمعادن شبه الجاهزة؛
semi-finished metal; Un-processed and semiالمواد المعدنية غير المعالجة أو شبه المعالجة؛ الفوالذ؛ المنتجات
processed materials of metal; Steel; Steel products
الفوالذية لصناعات التعدين وللمحاجر والرمل وخدمات اإلنشاء
for the industries of mining, quarries and sand,
واإلسمنت والخرسانة والفحم والطاقة واألعمال المعدنية وإعادة
construction, cement and concrete, coal and
التدوير والزراعة وخدمات النقل والمركبات (القطارات)
والحافالت والشاحنات والحراجة وصيد السمك؛ المنتجات
energy, metal works, recycling, agriculture,
الفوالذية للرفع ولخدمات النقل والتعدين والزراعية
transport, vehicles (trains, buses, trucks), forestry
والستخدامات القطارات والحافالت؛ مواد البناء الفوالذية؛
and fishing; Steel products for lifting, transport,
الكروم وسبائكه؛ الفوالذ المطلي بطبقة مقاومة للتآكل؛ لوحات
;mining, agricultural, train and bus applications
التركيب من كربيد الكروم؛ ألواح تلبيس الواجهات المركبة من
Steel building materials; Chromium and their
كربيد الكروم بكونها منتجات فوالذية ملتصقة؛ القطع المستهلكة ;alloys; Plated steel having a wear resistant overlay
والمنتجات الفوالذية األخرى؛ األلواح المقاومة للتآكل المصنوعة
Chromium carbide overlay plate; Chromium
من الفوالذ والمعدن؛ الصفائح المصنوعة من المعادن الشائعة
carbide composite cladding that is bonded steel
وسبائكها ذات األسطح المقاوم للتآكل؛ المكونات المصنوعة من
;products; Wear parts and other steel products
الصفائح الفوالذية ذات الطبقات المقاومة للتآكل لصناعات
Wear resistant plates of steel and metal; Sheets of
التعدين وللمحاجر والرمل ولإلنشاء واإلسمنت والخرسانة
common metals and their alloys having an
والفحم والطاقة واألعمال المعدنية وإلعادة التدوير والزراعة
abrasion resistant surface; Components made from
ولخدمات النقل والمركبات (القطارات) والحافالت والشاحنات
steel plate having a wear resistant overlay for
وللحراجة وصيد السمك؛ مكونات مصنوعة من الصفائح
industries of mining, quarries and sand,
الفوالذية ذات األغطية المقاومة للتآكل للرفع ولخدمات النقل
construction, cement and concrete, coal and
والتعدين والزراعة والستخدامات القطارات والحافالت؛
energy, metal works, recycling, agriculture,
األدوات المعدنية؛ الصفائح المعدنية
transport, vehicles (trains, buses, trucks), forestry
and fishing; Components made from steel plate
having a wear resistant overlay for lifting,
transport, mining, agricultural, train and bus
applications; Metal hardware; Metal plates.

87

تاريخ ايداع الطلب:

15/07/2021

اسم طالب التسجيل:

فوتواتيو رينيوابل فينتشرز ،اس.ال.

جنسية الطالب:

اسبانيا
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

15/07/2021

eaaN tpac lppA:

FOTOWATIO
RENEWABLE VENTURES,
S.L.
: Spain

Foreign Company

سي/ماريا مولينا  0 ،85ايه بالنتا54557 ،
مدريد ،اسبانيا

C/ María Molina 40, 5ª Planta,
28006 Madrid, Spain

سابا و شركاهم للملكية الفكرية
ص.ب 11184 -921100عمان -
الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن

SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box921100 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
180204
7

180204

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المولدات وأجهزة التزويد بالطاقة وبالكهرباء؛ تجهيزات توليد
الطاقة؛ المولدات (أجهزة تزويد بالطاقة)؛ مولدات الطاقة
الكهربائية المتنقلة؛ مولدات الطاقة العاملة بالطاقة الشمسية؛
منشآت توليد الطاقة؛ مولدات الكهرباء العاملة بالرياح؛ محطات
المولدات الكهربائية؛ شفرات التوربينات لتوليد الطاقة؛ مزودات
الطاقة الكهربائية [مولدات].

7

Date of

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Generators, power and electricity supply
;apparatus; power generating installations
generators [power supply apparatus]; mobile
electrical power generators; solar power
generators; power generating plants; windpowered electricity generators; electrical generator
;stations; turbine blades for power generation
electric power supplies [generators].
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تاريخ ايداع الطلب:

15/08/2021

اسم طالب التسجيل:

دوبونت إلكترونكس ،انك.

جنسية الطالب:

امريكا
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

15/08/2021

Date of

DUPONT ELECTRONICS,
INC
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

 068سنتر رود ،ويلمنجتون ديالوير
 ،40450الواليات المتحدة األمريكية

974 Centre Road, Wilmington,
Delaware 19805, USA

الفكرية -Amman

Abu- Ghazaleh & Co. AmmanP.O.Box 921100 Amman
11192 , Jordan

أبو غزالة للملكية
ص.ب  054455عمان  44405االردن

179527

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

7

7

Class

179527

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Photopolymer printing plates; flexographic
ألواح طباعة فوتوبوليمير (مادة بوليمرية حساسة للضوء) ،ألواح
printing plates; printing cylinders; printing sleeves.
طباعة فلكسوغرافية (الواح طباعة تسمح بالطباعة على اسطح
مختلفة) ،أسطوانات طباعة ،أغلفة طباعة أسطوانية (تستخدم
عادة لتثبيت الواح الطباعة).

اعادة نشر العالمة لوجود خطأ في اسم مالك العالمة التجارية
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02/01/2022

eaaN tpac lppA:

dada group company for trade
and investment
: Jordan
Private Shareholding Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

:تاريخ ايداع الطلب

شركة مجموعة الدادا للتجارة واالستثمار

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساهمة خاصة
 االردن507  بناية-  ش مكة- عمان

amman - mecca str - building
number 256
961645- 11196 amman
180205

02/01/2022

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

Class

7

Goods/Services

*'~ actric mixers ,electric can openers, vacuum
cleaners, electrical machines and devices for
washing carpets with shampoo ,vacuum cleaner
bags , electric cleaning machines and devices ,
electric whisks , steam cleaning machines, ironing
machines , household electric grinder,sewing
machines Electric knife, dishwashers, electric
juicers, wrapping . machines.

-961645

7

الصنف

طارق يعقوب نظير الفار
عمان11196
180205

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 مكانس كهربائيه.  فتاحات كهربانئيه للعلب. خالطات كهربائيه
 اكياس.  االت و أجهزه كهربائيه لغسل السجاد بالشامبو.
 خفاقات٠.  االت و اجهزه تنظيف كهربائيه. المكانس الكهربائيه
 مطاحن.  االت كي٠  االت تنظيف باستخدام البخار. كهربانيه
 غساالت.  سكين كهربائي,  ماكينات خياطه. كهربانيه منزليه
 االت تغليف باللف.  عصارات. صحون
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17/02/2022

:تاريخ ايداع الطلب

samir Ramadan mahmoud
Ahmad
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

سامر رمضان محمود احمد

:اسم طالب التسجيل

al-rusaifa/king abdullah second
st

شارع الملك عبد هللا الثاني/الرصيفة

Date of

17/02/2022

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية

شارع الملك عبد هللا/ الرصيفة13710 -52
الثاني

52- 13710 al-rusaifa/king
abdullah second st
180458

Class

7

Goods/Services

7

الصنف

180458

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

“blenders, electric, for household purposes,
washing machines [laundry] ,vegetable slicers,
electric , vacuum cleaners , kitchen machines,
electric fruit presses, electric, for household
purposes wringing machines for laundry,
Dishwashers

)خالطات كهربائية لألغراض المنزلية ٍ | غساالت (الغسيل
ماكينات تقطيع الخضار الكهربانية | مكانس كهربانية » ماكينات
| المطبخ الكهربانية معاصر فواكه كهربائية لألغراض المنزلية
 غساالت الصحون, ماكينات عصر للغسيل

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

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

91

17/02/2022

:تاريخ ايداع الطلب

samir Ramadan mahmoud
Ahmad
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

سامر رمضان محمود احمد

:اسم طالب التسجيل

al-rusaifa/king abdullah second
st

شارع الملك عبد هللا الثاني/الرصيفة

Date of

17/02/2022

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية

شارع الملك عبد هللا/ الرصيفة13710 -52
الثاني

52- 13710 al-rusaifa/king
abdullah second st
180457

Class

7

Goods/Services

7

الصنف

180457

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

blenders, electric, for household purposes,
washing machines [laundry] ,vegetable slicers,
electric , vacuum cleaners , kitchen machines,
electric fruit presses, electric, for household
purposes wringing machines for laundry,
Dishwashers

» )خالطات كهربائية لألغراض المنزلية | غساالت (الغسيل
ماكينات تقطيع الخضار الكهربائية | مكانس كهربانية » ماكينات
| المطبخ الكهريائية معاصر فواكه كهربانية لألغراض المنزلية
 غساالت الصحون, ماكينات عصر للغسيل

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

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

Date of

17/02/2022

eaaN tpac lppA:

Sameer Ramadan Mahmoud
Ahmed
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

7

Goods/Services

سمير رمضان محمود احمد

:اسم طالب التسجيل

 ام السماق الجنوبي/  خلدا13710 -52
 ام السماق الجنوبي/  خلدا13710 -52

52- 13710 Amman/ Um
Alsumac
Class

:تاريخ ايداع الطلب

االردن
مؤسسة فردية

52- 13710 Amman/ Um
Alsumac

180464

17/02/2022

7

الصنف

180464

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

blender electric, for household purposes, washing
machines [laundry],vegetable slicers, electric,
vacuum cleaners, kitchen machines, electric fruit
presses, electric, for household purposes wringing
machines for laundry, Dishwashers

، )خالطات كهربائية لألغراض المنزلية غساالت (الغسيل
 ماكينات، ماكينات تقطيع الخضار الكهربائية مكانس كهربائية
المطبخ الكهربائية معاصر فواكه كهربائية لألغراض المنزلية
 غساالت الصحون,ماكينات عصر للغسيل

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

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

17/02/2022

اسم طالب التسجيل:

سمير رمضان محمود احمد

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية
 13710 -52خلدا  /ام السماق الجنوبي

180465

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خالطات كهربانية لألغراض المنزلية | غساالت (الغسيل) .
ماكينات تقطيع الخضار الكهربائية مكانس كهربائية » ماكينات
المطبخ الكهربائية معاصر فواكه كهربانية لألغراض المنزلية
ماكينات عصر للغسيل  ,غساالت الصحون

Sameer Ramadan Mahmoud
Ahmed
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

eaaN tpac lppA:

52- 13710 Amman/ Um
Alsumac

 13710 -52خلدا  /ام السماق الجنوبي
الصنف

17/02/2022

Date of

52- 13710 Amman/ Um
Alsumac
7

7

Class

180465

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

' blenders, electric, for household purposes,
washing machines [laundry] , vegetable slicers,
electric , vacuum cleaners , kitchen machines,
electric fruit presses, electric, for household
purposes wringing machines for laundry,
Dishwashers
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تاريخ ايداع الطلب:

21/04/2022

اسم طالب التسجيل:

سي جي بي (دبليو يو اتش يو)سيلينج كو ،.
ال تي دي.
الصين
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

21/04/2022
CGP(WUHU)SEALING
CO.,LTD

معدات اشعال لمحركات االحتراق الداخلى؛ محاقن للمكائن؛
وصالت [اجزاء من مكائن]؛ رؤوس اسطوانات للمكائن؛
مكابس لالسطوانات؛ مفاتيح تحكم هيدرولية لآلالت والمحركات
والمكائن؛ محامل مقاومة لالحتكاك لآلالت؛ مخمدات الصدمات
[اجزاء آالت]؛ اختام آلية [اجزاء آالت]؛ البطانات الستخدامها
كأجزاء من اآلالت

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
#1000 FIRST NANCI

ROAD ,
#1000فيرست نانسي رود  ،اكسينوو
XINWU DEVELOPMENT
ديفيلوبمنت ايريا  ،ووهو كاونتي  ،انهوي
بروفينس  ،الصين
AREA , WUHU COUNTY ,
ANHUI PROVINCE , CHINA
142025- 11814 258 KING
المحامي خلف عبدالكريم السكارنة
 abdallah ii street amman 504 11814 -142025شارع الملك
jordan
عبدالثاني عمان-االردن
Class
الصنف
180478
7
7
180478

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Igniting devices for internal combustion engines
;]injectors for engines; joints [parts of engines
;cylinder heads for engines; pistons for engines
hydraulic controls for machines, motors and
engines; anti-friction bearings for machines; shock
absorber [parts of machines]; mechanical seals
[machine parts]; bushings for use as parts of
machines.
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تاريخ ايداع الطلب:

26/05/2021

اسم طالب التسجيل:

بيبي بيورن ايه بي
سويد
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

بايبرسفاج  ،63 465 ،5سولنا ،السويد

180315

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المالعق ومالعق األكل المصنوعة من معادن غير ثمينة
وسكاكين المائدة والشوك والمالعق البالستيكية؛ أدوات المائدة
(السكاكين والشوك والمالعق)

BabyBjörn AB
: Sweden
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Pipersväg 2, 170 73, Solna,
Sweden

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
/شارع األمير شاكر بن زيد
الصنف

26/05/2021

Date of

8

Saba & Co. Intellectual
Property P.O.Box84055311184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Class
180315
8

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Spoons and feeding spoons made of non-precious
;metal, table knives, forks and spoons of plastic
tableware (knives, forks and spoons).
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تاريخ ايداع الطلب:

02/08/2021

اسم طالب التسجيل:

هشام سليم حسن ابو بدر

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
فرد

02/08/2021

Date of

HISHAM SALEEM HASAN
ABUBADER
: Jordan
Imdividual

eaaN tpac lppA:

AMMAN, JORDAN MECCA
عمان ،االردن شارع مكة مبنى  478مكتب
744
ST. BUILDING 164 OFFICE
611
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبوغزالة للملكية الفكرية -921100
Property 921100- 11192
11192ص.ب  ,921100/11192عمان,
)P.O.BOX (921100
االردن
Amman,11192 Jordan
Class
الصنف
180503
8
8
180503

من اجل البضائع/الخدمات التالية

أدوات المائدة [سكاكين والشوك والمالعق] ،سكاكين ،قطاعات
الفواكه ،االدوات اليدوية العاملة باليد ،شفرات [عدد يدوية]،
فتاحات العلب غير الكهربائية ،مندولين (قطاعات خضار
وفاكهه ثابتة يدوية) المطبخ ،عدد الحدائق تدار باليد ،سكاكين
لفرم وتقطيع اللحوم [عدد يدوية] ،مغارف [عدد يدوية].

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Table cutlery [knives, forks and spoons]; knives
fruit segmenters; hand tools, hand operated; blades
[hand tools]; can openers, non electric; kitchen
mandolines; garden tools, hand operated; meat
choppers [hand tools]; ladles [hand tools].
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تاريخ ايداع الطلب:

29/08/2021

اسم طالب التسجيل:

واهل 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

روجينباشويج  64540 ،0اونتركيرناخ،
ألمانيا
أبو غزالة للملكية
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية
رقم  ،458شارع مكة

180475

من اجل البضائع/الخدمات التالية

ماكينات تقليم الشعر الكهربائية وغير الكهربائية وماكينات
تشذيب الشعر وماكينات قص الشعر وماكينات تشذيب اللحية
وماكينات تقليم اللحية وماكينات الحالقة وشفرات الحالقة،
أجهزة تصفيف الشعر ،أجهزة تمليس الشعر ومالقيط تمويج
الشعر ،ملحقات (إكسسوارات) وأجزاء للبضائع السابقة الذكر،
أمشاط للتثبيت على ماكنة الحالقة وأطقم القص ورقائق الحالقة
(شفرات الحالقة المسطحة للماكنات الكهربائية/إلكترونية
وملحقات (إكسسوارات) التشذيب والشفرات.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءDE :
رقم االدعاء 355554453444.0 :
تاريخ االدعاء 54-53-5554 :

Wahl GmbH
: Germany
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Roggenbachweg 9, 78089
Unterkirnach, Germany

الفكرية -921100

الصنف

29/08/2021

Date of

8

Abu-Ghazaleh Intellectual
Property 921100- 11192 TAG
Org Building No. 104, Mecca
Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
Class
180475
8

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Electric and non electric hair clippers, hair
trimmers, hair cutting machines, beard trimmers,
beard clippers, shavers, and razors; hair styling
;appliances; hair straighteners and curling tongs
;accessories and parts for the aforesaid goods
attachment combs, cutting sets, shaving foils,
trimming attachments and blades.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : DE
Claim No : 302021103881.9
Claim Date : 08-03-2021
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Date of

16/02/2021

lppA eaaN tpac:

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، باجسفايرد5445 ،نوفو آلي

Abu-Ghazaleh Intellectual
-921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
11192 TAG Org Building No.
054455  ب. ص، شارع مكة،458 رقم
104, Mecca Street, P.O.Box
 االردن44405 عمان
921100 Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
180296
9
9
180296

Goods/Services

Downloadable electronic publications, namely, leaflets, books,
booklets, handouts, magazines as well as medical, instructional and
teaching material in the field 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; downloadable electronic publications
featuring electronic reports containing results from clinical trials
and studies in the field of prevention and treatment 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;
downloadable software applications for use with mobile devices for
monitoring and 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; computer hardware and downloadable
software, for use with medical injection devices for collecting,
transmitting, and displaying medical data; downloadable medical
software for 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; downloadable software as a medical
device, namely, software used in connection with medical devices
to manage treatment of diabetes, obesity, haemostasis management
and for the treatment of sickle cell disease, brain disorders, nonalcoholic steatohepatitis, atherosclerosis, cardiovascular disease,
chronic kidney disease, hormone therapy and stem cells for medical
purposes.
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

الم نشورات اإللكترونية القابلة للتنزيل وبالتحديد المنشورات الورقية والكتب والكتيبات
والنشرات والمجالت وكذلك المواد الطبية والتعليمية والتدريسية في مجال 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 الهرموني وعالج الخاليا
 منشورات إلكترونية قابلة للتنزيل تتضمن تقارير إلكترونية تحتوي على،الجذعية
نتائج التجارب والدراسات السريرية في مجال الوقاية والعالج من مرض السكري
والس منة وإدارة تخثر الدم وعالج مرض فقر الدم المنجلي وعالج اضطرابات الدماغ
والتهاب الكبد الدهني غير الكحولي وتصلب الشرايين وأمراض القلب واألوعية
 تطبيقات،الدموية وأمراض الكلى المزمنة والعالج الهرموني وعالج الخاليا الجذعية
برمجية قابلة للتنزيل لالستخدام مع األجهزة الهواتف المحمولة لمراقبة وإدارة 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 الهرموني وعالج الخاليا
 أجهزة وبرمجيات الحاسوب القابلة للتنزيل الستخدامها مع أجهزة الحقن،الجذعي ة
 البرمجيات الطبية القابلة للتنزيل إلدارة،الطبي لجمع ونقل وعرض البيانات الطبية
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 الهرموني وعالج الخاليا
 البرمجيات القابلة للتنزيل كجهاز طبي وبالتحديد البرمجيات المستخدمة فيما،الجذعية
يتعلق باألجهزة الطبية إلدارة عالج 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 الهرموني وعالج الخاليا الجذعية لألغراض الطبية

.مع المطالبة بااللوان االزرق واالبيض: _اشتراطات خاصة
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Date of

06/04/2021

eaaN tpac lppA:

Mrsool Application for
Communication &
Information Technology
Company
: Saudi Arabia
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

06/04/2021

:تاريخ ايداع الطلب

شركة تطبيق مرسول لالتصاالت وتقنية
المعلومات

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

سعودية
شركة اجنبية

Al-Nakheel, Prince Turki Road  الرياض،550  طريق االمير تركي،النخيل
 المملكة العربية،6304 . ب. ص،45340
205, Riyadh 12385, P.O. Box
7351, Saudi Arabia
السعودية
Abu-Ghazaleh Intellectual
-921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
11192 TAG Org Building No.
054455  ب. ص، شارع مكة،458 رقم
104, Mecca Street, P.O.Box
 االردن44405 عمان
921100 Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
180520
9
9
180520

Goods/Services

Mobile applications and downloadable software.

________________________________________
Special condition : Claiming yellow with its
shades, green with its shades, blue with its shades
& gray colors.
________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give owners the right to use word (MRSOOL)if
used separately from the mark

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

.تطبيقات الهاتف المحمول والبرمجيات القابلة للتنزيل

مع المطالبة بااللوان االصفر ودرجاته: _اشتراطات خاصة
.واالخضر ودرجاته واالزرق ودرجاته والرمادي

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: _التنازل
باستعمال الكلمة (مرسول) بمعزل عن العالمه
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Date of

25/04/2021

eaaN tpac lppA:

JNT Systems, Inc.
: United States
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

1209 Orange Street
Wilmington, Delaware 19801,
USA
Saba & Co. Intellectual
Property P.O.Box84055311184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Class
180403
9

25/04/2021

:تاريخ ايداع الطلب

. انك،جيه ان تي سيستمز
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 ديالوير، اورانج ستريت ويلمنغتون4550
 الواليات المتحدة االميركية،40454
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
شارع األمير شاكر بن زيد/
الصنف

9

180403

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ARC
Goods/Services

cloud computing apparatus; computer hardware for AI, machine
learning, learning algorithms, and data analysis; recorded and
downloadable software for AI, machine learning, learning algorithms,
and data analysis; software for use in designing and developing machine
learning algorithms, deep neural networks, data analysis; software
libraries for use in designing and developing machine learning
algorithms and deep neural networks; software libraries for use in data
analysis; graphics software; software drivers; high performance
computing hardware and software; graphics processing units (GPUs);
computer graphic chipsets; video-processing units; audio-processing
units; Digital Signal Processors; computer hardware and software for
rendering images, video and data; graphics cards; apparatus for
recording, transmitting receiving and manipulating images and data;
computer hardware and software for rendering animation and video;
hardware and software for streaming content, images, and data;
computer hardware, namely, input units, output units, memory
controllers, computer-peripheral controllers and graphics controllers;
High performance computer hardware with specialized features for
enhanced game playing ability; downloadable and recorded computer
game software; Computer memory hardware; memory cards; memory
boards; computer memory modules; non-volatile computer memory;
electronic memory; graphic memory; Computer network servers;
network server access hardware; downloadable and recorded computer
software for controlling and managing access server applications;
Downloadable BIOS (basic input output system) computer programs
bios; recorded and downloadable computer operating system software;
Recorded and downloadable computer software and firmware for
operating system programs firmware; recorded and downloadable
computer-gaming software and computer-3D-graphics software;
downloadable software libraries and electronic data files for use in
integrated circuit and semiconductor design; application programming
interface (API) software for image rendering, image manipulation and
processing; Computer hardware; integrated circuits; semiconductors;
microprocessors; central processing units (CPU); programmable
processors; printed circuit boards; motherboards; graphics boards;
computer workstations; electronic and computer displays; electronic and
computer input and output hardware for media and displays computers;
computer servers; supercomputers; high-performance computers.
_Priority claim: Claim Country : JM
Claim No : 81805
Claim Date : 26-10-2020

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، التعلم اآللي،اجهزة الحوسبة السحابية؛ قطع الحاسوب للذكاء االصطناعي
 وتحليالت البيانات؛ البرمجيات المسجلة والقابلة للتحميل،خوارزميات التعلم
للذكاء االصطناعي والتعلم اآللي وخوارزميات التعلم وتحليالت البيانات؛
البرمجيات لالستعمال في تصميم وتطوير خوارزميات تعليم اآلالت والشبكات
العصبية العميقة وتحليل البيانات؛ مكتبات البرمجيات لالستعمال في تصميم
وتطوير خوارزميات تعليم اآلالت والشبكات العصبية العميقة؛ مكتبات
البرمجيات لالستعمال في تحليل البيانات؛ برمجيات الرسومات؛ مشغالت
البرمجيات؛ القطع والبرمجيات الحاسوبية عالية األداء؛ وحدات معالجة
الصور؛ رقاقات الرسومات للحواسيب؛ وحدات معالجة مقاطع الفيديو؛ وحدات
معالجة المقاطع الصوتية؛ معالجات اإلشارات الرقمية؛ أجهزة وبرمجيات
الكمبيوتر لعرض الصور المرئية والبيانات والبطاقات التصويرية؛ أجهزة
التسجيل وإرسال واستالم والتعامل مع الصور والبيانات؛ قطع وبرمجيات
الحاسوب لتحريك الرسوم المتحركة ومقاطع الفيديو؛ قطع وبرمجيات عرض
 وحدات اإلدخال:المحتويات والصور والبيانات؛ أجهزة الحاسوب تحديدا
 أدوات التحكم الطرفية بالحواسيب، أدوات التحكم بالذاكرة،ووحدات المخرجات
وأدوات التحكم بالرسومات؛ قطع الحاسوب عالية األداء المزودة بسمات خاصة
لتحسين قدرات ممارسة األلعاب ؛ برمجيات ألعاب الحاسوب القابلة للتحميل
والمسجّلة؛ قطع الذاكرة الحاسوبية؛ بطاقات الذاكرة؛ لوحات الذاكرة؛ وحدات
ذاكرة الحاسوب ؛ ذاكرات الحاسوب غير المتطايرة؛ الذاكرة الكترونية؛ ذاكرة
الرسومات؛ خوادم شبكات الحاسوب؛ تجهيزات الدخول لسيرفر الشبكات؛
برمجيات الحاسوب القابلة للتحميل والمسجلة للتحكم وإدارة تطبيقات سيرفرات
)الدخول؛ نظام اإلدخال واإلخراج األساسي لبرامج الحاسوب (بي اي او اس
القابل للتحميل؛ برمجيات أنظمة التشغيل الحاسوبية المسجلة والقابلة للتحميل؛
البرمجيات والبرمجيات األساسية الحاسوبية المسجلة والقابلة للتحميل لبرمجيات
برامج نظام التشغيل؛ برمجيات األلعاب الحاسوبية المسجلة والقابلة للتحميل
وبرمجيات الرسوم ثالثية األبعاد؛ مكتبات البرمجيات القابلة للتحميل وملفات
البيانات األلكترونية لالستخدام في تصميم الدارات المتكاملة واشباه الموصالت؛
برمجيات واجهات برمجة التطبيقات لتحريك الصور وتعديل ومعالجة الصور؛
أجهزة الحاسوب ؛ الدارات المتكاملة؛ اشباه الموصالت؛ المعالجات المصغرة؛
وحدات المعالجة المركزية؛ معالجات البرامج القابلة للبرمجة؛ لوحات الدارات
المطبوعة؛ اللوحات األم؛ لوحات الرسومات؛ محطات العمل الحاسوبية؛
الشاشات اإللكترونية والحاسوبية؛ أجهزة اإلدخال واإلخراج اإللكترونية
وأجهزة الحاسوب للوسائط ولحواسيب العرض؛ خوادم الحاسوب؛ أجهزة
.الحاسوب العمالقة؛ الحواسيب عالية األداء

JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
44450 : رقم االدعاء
57-45-5555 : تاريخ االدعاء
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Date of

17/05/2021

eaaN tpac lppA:

Faro Technologies, Inc.
: United States
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

اعالن الجريدة الرسمية

17/05/2021

:تاريخ ايداع الطلب

. انك،فارو تيكنولوجيز
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

250 Technology Park, Lake
Mary, Florida 32746, USA

 فلوريدا، ليك ماري، تيكنولوجي بارك505
 الواليات المتحدة االميركية،35687

Saba & Co. Intellectual
Property P.O.Box84055311184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Class
180440
9

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
شارع األمير شاكر بن زيد/
9

الصنف

180440

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

2D/3D vision sensor system for inline assembly
 ثالثي األبعاد للتحقق من/نظام استشعار الرؤية ثنائي األبعاد
verification, rapid recognition of defects, quick
التجميع المضمن والتعرف السريع على العيوب والتعرف
identification of object types and recognition of
السريع على أنواع األشياء والتعرف على مواضع األشياء في
objects position in 3D space; vision sensor system
الفضاء ثالثي األبعاد؛ نظام استشعار الرؤية اللتقاط البيانات
for capturing 3D data; Coordinate measuring
ثالثية األبعاد؛ تنسيق آالت القياس (سي ام ام اس)؛ أجهزة قياس
مفصلية محمولة لقياس الخصائص الفيزيائية لألشياء؛ ماسحات
machines (CMMs); portable articulated
قياس الليزر المحمولة لقياس الخصائص الفيزيائية لألشياء؛
measurement devices for measuring physical
ماسحات قياس الليزر لقياس الخصائص الفيزيائية لألشياء؛
properties of objects; portable laser measurement
برمجيات الحاسوب لالستخدام مع سي ام ام اس ولالستخدام في
scanners for measuring physical properties of
معدات القياس لمعدات التصنيع بمساعدة الحاسوب وإدلة
objects; laser measurement scanners for measuring
استخدام البرمجيات المباعة جميعها كوحدة واحدة؛ برمجيات
physical properties of objects; computer software
الحاسوب المستخدمة مع ماسحات القياس العاملة بالليزر وأدلة
for use with CMMs and for use in measurement
االستخدام المباعة جميعها كوحدة واحدة؛ ماسح ضوئي محمول
equipment for computer-aided manufacturing
للقياس بالليزر لقياس الخصائص الفيزيائية لألشياء وماسحات
equipment, and software user manuals, all sold as
القياس بالليزر لقياس الخصائص الفيزيائية لألشياء؛ ماسح
a unit; computer software for use with laser
ضوئي ثالثي األبعاد محمول قادر على توفير حجم قياس متوسط
measurement scanners, and user manuals, all sold
المدى لالستخدام في مجموعة متنوعة من التطبيقات بما في ذلك
as a unit; Portable laser measurement scanner for
الطب الشرعي وايه اي سي
measuring physical properties of objects and laser
measurement scanners for measuring physical
properties of objects; handheld 3D scanner capable
of providing midrange measurement volume for
use in a variety of applications including forensics
and AEC
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
US : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
Claim No : 90329412
05350845 : رقم االدعاء
Claim Date : 19-11-2020
40-44-5555 : تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

27/05/2021

اسم طالب التسجيل:

جاك ويلز آي بيه ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

27/05/2021

Date of

Jack Wills IP Limited
: United Kingdom
Foreign Company

ppAeaaN tpac l:

Unit A, Brook Park East
يونيت ايه ،بروك بارك ايست شايربروك ان
جي  4 55آر واي ،المملكة المتحدة
Shirebrook NG20 8RY, United
Kingdom
SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية -840553
INTELLECTUAL
11184عمان  -الشميساني  -ش االمير
PROPERTY 840553- 11184
شاكر بن زيد االردن
amman - al shmeisani - prince
shaker bin zaid str
Class
الصنف
180439
9
9
180439

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

JACK WILLS
من اجل البضائع/الخدمات التالية

أجهزة تسجيل وإرسال أو نسخ الصوت والصور ،تسجيالت
األصوات والصور ،التسجيالت المس ّجلة مسبقا ،األشرطة،
األقراص المضغوطة ،أقراص الفيديو الرقمية واألقراص
المضغوطة ،ناقالت البيانات التسلسلية العالمية (يو اس بي)،
السماعات ،سماعات الرأس ،أجهزة المذياع،المغنطيسات،
اإلصدارات المطبوعة القابلة للتحميل ،ألعاب الفيديو وألعاب
الحاسوب ،النظارات الشمسية ،النظارات ،علب النظارات
الشمسية والنظارات ،أقنعة الغطاسين ونظارات األلعاب
الرياضية تحت سطح الماء ،نظارات وأقنعة التزلج ،األلبسة
الرياضية الواقية ،بدالت األلعاب الرياضية المائية ،حماالت
األقراص المضغوطة وحماالت أقراص الفيديو الرقمية.

Goods/Services

Apparatus for the recording, transmission or
reproduction of sound and images; recordings of
sound and images; pre recorded records, tapes,
compact discs, DVDs and CD Roms; USB
(Universal Serial Bus) devices; speakers,
headphones, radios; magnets; downloadable
;printed publications; computer and video games
sunglasses, spectacles, cases for sunglasses and
spectacles; divers masks and spectacles for
;underwater sports; ski goggles and masks
protective sports clothing; wet suits; CD and DVD
holders
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تاريخ ايداع الطلب:

04/07/2021

اسم طالب التسجيل:

كان تكنولوجيز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 40856مغينتي رود ويست،ويزاتا ،ام ان
00304الواليات المتحدة االميركية

180245

CAN Technologies, Inc.
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

15407 McGinty Road West,
Wayzata, MN 55391USA

سابا و شركاهم للملكية الفكرية
ص.ب 11184 -921100عمان -
الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
الصنف

04/07/2021

Date of

9

SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box921100 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
180245
9

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Panorama
من اجل البضائع/الخدمات التالية

برمجيات برامج الحاسوب التي تقوم بصياغة نظام غذائي
مخصص لتغذية الحيوانات

Goods/Services

computer software program that formulates
custom diets for animal feed
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تاريخ ايداع الطلب:

06/07/2021

اسم طالب التسجيل:

تيكتوك انفورميشن تيكنولوجيز يو كيه ليمتد

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

بريطانيا
شركة اجنبية
ون لندن وول ،سيكسث فلور ،لندن ،إي
سي5واي 0إي بي ،المملكة المتحدة
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
ص.ب 11184 -921100عمان -
الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن

180372

الصنف

9

06/07/2021

Date of

TikTok Information
Technologies UK Limited
: United Kingdom
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

One London Wall, 6th Floor,
London, EC2Y 5EB, United
Kingdom
SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box921100 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
180372
9

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

TickTock
من اجل البضائع/الخدمات التالية

تطبيقات البرمجيات وبرمجيات التطبيقات للهواتف الذكية؛
تطبيقات برمجيات الحاسوب القابلة للتحميل؛ تطبيقات الهواتف
الذكية القابلة للتحميل (برمجيات)؛ أغطية الهواتف الذكية
والهواتف النقالة؛ حافظات الهواتف الذكية والهواتف النقالة؛
الحافظات الواقية للهواتف الذكية؛ عصي التقاط الصور الذاتية
كمستلزمات هواتف خلوية؛ الحماالت المعدة للهواتف الذكية؛
الهواتف النقالة؛ أشرطة حمل الهواتف الذكية؛ الهواتف النقالة؛
البطاريات؛ شواحن البطاريات؛ شواحن يو اس بي (شواحن
بطاريات)؛ كابالت يو اس بي؛ سماعات االذن؛ سماعات
الرأس؛ سماعات الرأس؛ أغشية واقية تتكيف مع الهواتف الذكية
والهواتف المحمولة؛ اإلكسسوارات األخرى المصممة للهواتف
الذكية أو الهواتف النقالة؛ مغنطسيات الثالجات؛ وسائط التسجيل
والتخزين الرقمية أو التناظرية الفارغة؛ مغناطيسات للتزيين؛
أجهزة اإلنذار؛ النظارات الشمسية؛ األجهزة واألدوات البصرية؛
شاشات فيديو.

Goods/Services

Application software, application software for
smart phone; downloadable computer software
applications; downloadable smart phone
application (software); covers for smartphones and
mobile phones; cases for smartphones and mobile
phones; protective cases for smartphones; selfie
sticks used as smartphone accessories; holders
adapted for smartphones; mobile phones; straps
for smartphones; mobile phones; batteries; battery
chargers; USB charges (battery chargers); USB
;cables; earphones; headphones; headsets
protective films adapted for smartphones and
mobile phones; other accessories designed for
;smartphones or mobile phones; fridge magnets
blank digital or analogue recording and storage
;media; decorative magnets; alarms; sunglasses
optical apparatus and instruments; video screens.
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تاريخ ايداع الطلب:

11/07/2021

اسم طالب التسجيل:

إل .جي إليكترونيكس إنك.
كوريا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

LG Electronics Inc.
: Korea

Foreign Company

 ،454يوي -دايرو ،يونجدونجبو -جو،
سيؤول ،56337 ،جمهورية كوريا
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
ص.ب 11184 -921100عمان -
الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن

180341

11/07/2021

الصنف

9

Date of

128, Yeoui-daero,
Yeongdeungpo-gu, Seoul,
07336,Republic of Korea
SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box921100 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
180341
9

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Voice ON
من اجل البضائع/الخدمات التالية

قشط األذنين لألقنعة؛ حافظات األقنعة؛ األغطية الداخلية
لألقنعة؛ واقيات الوجه لألقنعة؛ قشط األقنعة؛ قشط الرقبة
لألقنعة؛ أقنعة الغاز؛ أجهزة تنفس لترشيح الهواء؛ أقنعة الغبار؛
اقنعة واقية؛ مرشحات أقنعة التنفس (غير الطبية)؛ أقنعة مضادة
للتلوث لحماية الجهاز التنفسي؛ أقنعة التنفس؛ مرشحات (فالتر)
لكمامات التنفس؛ أقنعة الغبار لحماية الجهاز التنفسي.

Goods/Services

Ear strap for mask; Case for mask; Inner cover for
mask; Face guard for mask; Straps for mask; Neck
straps for mask; Gas masks; Respirators for
;filtering air; Dust masks; Protective masks
Respiratory mask filters [non-medical]; Anti;pollution masks for respiratory protection
;Breathing masks; Filters for respiratory masks
Dust masks for respiration protection.
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تاريخ ايداع الطلب:

01/08/2021

اسم طالب التسجيل:

زودباي اس ايه
سويسرا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

01/08/2021

Date of

ZoodPay SA
: Switzerland
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

رو كارولين 40ايه ،سي/او مهرزاد خويRue Caroline 15A, c/o Mehrzad ،
 4553لوزان ،سويسرا
Khoi, 1003 Lausanne,
Switzerland
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبوغزالة للملكية الفكرية -921100
Property 921100- 11192
11192ص.ب  ,921100/11192عمان,
)P.O.BOX (921100
االردن
Amman,11192 Jordan
Class
الصنف
180497
9
9
180497

من اجل البضائع/الخدمات التالية

البرمجيات ،برمجيات التجارة اإللكترونية ،برمجيات التطبيقات،
برمجيات تطبيقات التجارة اإللكترونية القابلة للتنزيل ،برمجيات
تطبيقات الهاتف المحمول القابلة للتنزيل للشراء عبر اإلنترنت
للعديد من المنتجات التي تسمح بالدفع المؤجل دون أي رسوم
إضافية ،برمجيات اتصاالت التي تسمح للعمالء الوصول إلى
معلومات الحساب المصرفي ومعالجة المعامالت المصرفية،
أجهزة معالجة الدفع اإللكتروني ،بطاقات الرقائق الدقيقة (بطاقة
تحتوي على شريحة إلكترونية) ،بطاقات ذكية ،بطاقات مشفرة.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCH :
رقم االدعاء 08035/2021 :
تاريخ االدعاء 55-50-5554 :

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Software; e commerce software; application
software; downloadable e commerce application
software; downloadable mobile application
software for online purchase of various products
that allows for deferred payment at no additional
charge; communication software that allows
customers to access bank account information and
process banking transactions; electronic payment
;processing devices; microchip cards; smart cards
coded cards.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CH
Claim No : 08035/2021
Claim Date : 20-05-2021
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01/08/2021

eaaN tpac lppA:

Societe des Produits Nestle
S.A.
: Switzerland
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

01/08/2021

:تاريخ ايداع الطلب

.ايه.سوسيتيه دي برودوي نستله أس

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

سويسرا
شركة اجنبية
 سويسرا، مدينة فيفاي4455

1800 VEVEY,Switzerland
SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box92110011184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
180207
9

Goods/Services

Downloadable computer programs, recorded
computer programs, downloadable computer
software applications, recorded computer
software; computerized and electronic systems for
cattle estrus detection and monitoring, dairy herd
computerized management systems used to gather
and analyze data on cattle, estrus detection, health
monitoring rumination monitoring, control unit, a
personal computer and computer software for
processing and analyzing the collected data;
computerized and electronic systems for cattle
estrus detection and monitoring, namely,
computerized systems for controlling handling and
managing dairy herds including computers and
computer software for health control, breeding
control, selection gates, feed control; computerized
and electronic systems for monitoring, and parts
and accessories, thereof, namely sensors,
transponders and data receivers, data terminal with
display, antennas, readers.

سابا و شركاهم للملكية الفكرية
-  عمان11184 -921100ب.ص
 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني

9

الصنف

180207

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

برامج الحاسوب القابلة للتحميل وبرامج الحاسوب المس ّجلة
وتطبيقات برمجيات الحاسوب القابلة للتحميل وبرمجيات
الحاسوب المسجلة؛ األنظمة المحوسبة واإللكترونية لكشف
ومراقبة شبق الماشية وأنظمة اإلدارة المحوسبة لقطعان إنتاج
األلبان المستخدمة لجمع وتحليل البيانات حول القطيع وكشف
شبق الماشية والمراقبة الصحية ومراقبة االجترار ووحدة التحكم
وجهاز الحاسوب الشخصي وبرمجيات الحاسوب لمعالجة
وتحليل البيانات التي تم جمعها؛ األنظمة المحوسبة واإللكترونية
 أنظمة محوسبة للتحكم في: تحديدا،لكشف ومراقبة شبق الماشية
التعامل مع قطعان الماشية المنتجة لأللبان وإدارتها بما في ذلك
أجهزة الحاسوب وبرمجيات الحاسوب للرقابة الصحية ومراقبة
التربية وبوابات االختيار ومراقبة األعالف؛ أنظمة إلكترونية
: تحديدا،ومحوسبة للمراقبة والقطع واإلكسسوارات المتعلقة بها
أجهزة اإلرسال واالستقبال ومستقبالت البيانات ومحطة بيانات
.مع شاشة عرض والهوائيات والقارئات
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تاريخ ايداع الطلب:

05/08/2021

اسم طالب التسجيل:

جانسبورت اباريل كورب.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 3844سيلفرسايد رود ،ويليمينغتون،
ديالوير  ،40445الواليات المتحدة
االميركية
سابا وشركاهم للملكية الفكرية  07 -شارع
االمير شاكر بن زيد ,الشميساني االردن

180212

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الحقائب المخصصة للحواسيب الشخصية المحمولة؛ حافظات
الحواسيب الشخصية المحمولة

9

05/08/2021

Date of

JanSport Apparel Corp.
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810,
USA
SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY - 56, PRINCE
SHAKER BIN ZAID
ST.,SHEMISSANI
Class
180212
9

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Bags adapted for laptops; laptop sleeves
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تاريخ ايداع الطلب:

31/08/2021

اسم طالب التسجيل:

زهيجيان شويه
مكسيك
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فلورنسيا  ،34انتريور  ،358 -354كولونيا
خواريز ،دليجثيون كواتيماك .سي دي ام
اكس .المكسيك
اليافي للملكية الفكرية ص.ب-17039
11195عمان
180390

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

سماعات الرأس للموسيقى؛ سماعات الصوت؛ سماعات االذن و
سماعات الرأس؛ كبالت المحول لسماعات الرأس؛ شواحن
البطاريات؛ أجهزة شحن السلكية؛ البطاريات و شواحن
البطاريات؛ أجهزة شحن الهواتف الذكية؛ أجهزة شحن
البطاريات للكمبيوترات اللوحية؛ أجهزة شحن البطاريات
ألجهزة كمبيوتر شخصية صغيرة؛ موصالت الكابالت؛
مستقبالت كابل التلفزيون؛ الكابالت المساعدة للهواتف النقالة؛
كابالت الناقل التتابعي المشترك للهواتف المحمولة؛ علب
للهواتف النقالة؛ علب للهواتف الذكية؛ علب واقية للهواتف
الذكية؛ علب للهواتف الذكية مقاومة للماء؛ عدسات للكاميرات؛
عدسات مضادة لالنعكاس؛ عدسات تحويل للكاميرات؛ عدسات
لكاميرات الهواتف الذكية؛ حامل الهاتف الخليوي مثبت بالرأس؛
علب بطاريات؛ لبادات الفأرة (اجهزة ملحقة بالكمبيوتر)؛ لبادات
الفأرة للشحن الالسلكي؛ محوالت شبكة السلكية على شكل
 USBدونغل؛ ميكروفونات مكبر الصوت؛ محتويات مكبر
الصوت؛ مكبرات صوت السلكية؛ مكبرات صوت؛ كاميرا
فيديو مائية تحت الماء يتم التحكم فيها عن بعد وتحتوي على
كاميرا تلفزيونية وجهاز إرسال وجهاز استقبال وميكروفون
لتسجيل وكشف وقياس ومسح وتحديد موقع األشياء تحت الماء؛
كاميرات؛ أجهزة إرسال و استقبال السلكية؛ كابالت وصلةٌ بينيةٌ
ُمتعددة ُ الوسائط وعاليةُ الوضوح.

31/08/2021

Date of

Zhijian Xue
: Mexico
Foreign Company

c lppAeaaN tpa:

Florencia 31, interior 301-304,
colonia Juárez, delegación
cuauhtémoc. CDMX. México
Alyafi IP P.O.Box1703911195 Amman
9

9

Class

180390

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Music headphones; Audio headphones; Earphones
;and headphones; Adapter cables for headphones
Chargers for batteries; Wireless chargers; Batteries
;and battery chargers; Chargers for smartphones
Battery chargers for tablet computers; Battery
;chargers for laptop computers; Cable connectors
Cable television receivers; Cell phone auxiliary
cables; USB cables for cellphones; Cell phone
cases; Cases for smartphones; Protective cases for
;smartphones; Waterproof cases for smart phones
;Lenses for cameras; Anti-reflective lenses
Conversion lenses for cameras; Lenses for
smartphone cameras; Head-clip cell phone
holders; Battery cases; Mouse pads [computer
peripheral]; Wireless charging mouse pads; USB
dongles being wireless network adaptors; Speaker
microphones; Audio speaker enclosures; Wireless
speakers; Audio speakers; Remotely-controlled
sub-aquatic video camera containing a TV camera,
transmitter, receiver and microphone to record,
detect, measure, survey and locate objects
underwater; Cameras; Wireless transmitters and
receivers; High definition multimedia interface
cables.
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05/09/2021

eaaN tpac lppA:

Faro Technologies, Inc.
: United States
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

05/09/2021

:تاريخ ايداع الطلب

. انك،فارو تيكنولوجيز
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

250 Technology Park, Lake
Mary, Florida 32746, USA

 فلوريدا، ليك ماري، تيكنولوجي بارك505
 الواليات المتحدة االميركية،35687

SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box92110011184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
180307
9

سابا و شركاهم للملكية الفكرية
-  عمان11184 -921100ب.ص
 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني

9

الصنف

180307

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

FAROBLU
Goods/Services

Coordinate measuring machines (CMMs); portable
articulated measurement devices for measuring
physical properties of objects; portable laser
measurement scanners for measuring physical
properties of objects; laser measurement scanners
for measuring physical properties of objects;
computer software for use with CMMs and for use
in measurement equipment for computer-aided
manufacturing equipment, and software user
manuals, all sold as a unit; computer software for
use with laser measurement scanners, and user
manuals, all sold as a unit

الخدمات التالية/من اجل البضائع

آالت تنسيق القياس (سي ام ام اس)؛ أجهزة قياس مفصلية
محمولة لقياس الخصائص الفيزيائية لألشياء؛ ماسحات قياس
الليزر المحمولة لقياس الخصائص الفيزيائية لألشياء؛ ماسحات
قياس الليزر لقياس الخصائص الفيزيائية لألشياء؛ برمجيات
الحاسوب لالستخدام مع سي ام ام اس ولالستخدام في معدات
القياس لمعدات التصنيع بمساعدة الحاسوب وكتيبات استخدام
البرمجيات المباعة جميعها كوحدة واحدة؛ برمجيات الحاسوب
المستخدمة مع ماسحات القياس العاملة بالليزر وأدلة االستخدام
المباعة جميعها كوحدة واحدة
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تاريخ ايداع الطلب:

05/09/2021

اسم طالب التسجيل:

فارو تيكنولوجيز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

05/09/2021

Date of

Faro Technologies, Inc.
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

 505تيكنولوجي بارك ،ليك ماري ،فلوريدا
 ،35687الواليات المتحدة االميركية

250 Technology Park, Lake
Mary, Florida 32746, USA

سابا و شركاهم للملكية الفكرية
ص.ب 11184 -921100عمان -
الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن

SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box921100 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
180310
9

180310

الصنف

9

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

FARO STREAM
من اجل البضائع/الخدمات التالية

تطبيق لألجهزة المحمولة القابل للتنزيل الذي يتفاعل مباشرة مع
التطبيقات المستندة إلى الحوسبة السحابية
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 05445835 :
تاريخ االدعاء 45-54-5554 :

Goods/Services

Downloadable mobile application which interacts
directly with cloud-based applications
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90880430
Claim Date : 12-08-2021
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تاريخ ايداع الطلب:

29/09/2021

اسم طالب التسجيل:

فيفو موبايل كوميونيكيشن كو,.ليمتد

جنسية الطالب:

الصين
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

VIVO MOBILE
COMMUNICATION CO.,
LTD.
: China

Foreign Company

#283ب ب ك رود ،ووشا ،شانغان
دونجوان،جوانجدونغ ،الصين
أبوغزالة للملكية الفكرية ص.ب
 ,921100/11192عمان ,االردن

180486

29/09/2021

الصنف

9

Date of

283# BBK Road, Wusha,
Chang'An, Dongguan,
Guangdong, China
Abu-Ghazaleh Intellectual
Property 921100- 11192
)P.O.BOX (921100
Amman,11192 Jordan
Class
180486
9

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

APEX
من اجل البضائع/الخدمات التالية

الهواتف الذكية ،الهواتف المحمولة ،ملحقات (اكسسوارات)
الهواتف المحمولة ،أجهزة تعقب النشاط التي يمكن ارتداؤها،
أغطية الهاتف الخليوي ،علب الهاتف الخليوي ،أشرطة (أغشية)
واقية معدة لشاشات الهاتف المحمول ،الهواتف الذكية القابلة
لالرتداء ،مساند معدة للهواتف المحمولة ،أجهزة حاسوب لوحي،
نظارات ذكية ،الساعات الذكية ،أجهزة حاسوب قابلة لالرتداء،
مكبرات صوت السلكية ،سماعات أذن ،سماعات الرأس،
سماعات الرأس الالسلكية ،سماعات أذن للهواتف المحمولة،
سماعات الرأس الالسلكية للهواتف الذكية ،عصا حمل الهواتف
لاللتقاط الصور الذاتية ،كابالت الناقل التسلسلي العالمي
( ،)USBكابالت الناقل التسلسلي العالمي ( )USBللهواتف
المحمولة ،محوالت الطاقة ،بطاريات كهربائية ،شواحن
البطارية ،شواحن السلكية ،شواحن بطاريات للهواتف
المحمولة ،تلفزيون ذكي ،أجهزة حاسوب محمولة ،شاشات
عرض للهواتف المحمولة ،بنك الطاقة ،العصابات الذكية ،رقائق
[دوائر متكاملة] ،رقائق إلكترونية.

Goods/Services

Smart phones; Mobile phones; Mobile phones
accessories; Wearable activity trackers; Cell phone
covers; Cell phone cases; Protective films adapted
;for mobile phone screens; Wearable smart phones
Stands adapted for mobile phones; Tablet
;computers; Smart glasses; Smart watches
;Wearable computers; Wireless speakers
;Earphones; Headphones; Wireless headphones
Earphones for mobile phones; Wireless headsets
for smart phones; Selfie sticks; USB cables; USB
cables for cellphones; Power adapters; Batteries,
;electric; Battery chargers; Wireless chargers
Battery chargers for mobile phones; Smart
television; Notebook computers; Displays for
mobile phones; Power banks; Smart bands; Chips
[integrated circuits]; Electronic chips.

113

تاريخ ايداع الطلب:

03/10/2021

اسم طالب التسجيل:

زهيجيانغ إيجي باتري مانيوفاكتورينغ كو،.
ليمتد.

جنسية الطالب:

الصين
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخيار الصحيح للملكية
-11184
180298

eaaN tpac lppA:

ZHEJIANG EGE BATTERY
MANUFACTURING CO.,
LTD.
: China

Shangqiang Industrial Park,
Daixi Town, Huzhou City,
Zhejiang Province, 313023,
China
The Right Choice IP 84115311184

الفكرية -841153

الصنف

9

9

Class

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Foreign Company

شانغيانغ إنداستريال بارك ،دايكسي تاون،
هوزهو سيتي ،زهيجيانغ بروفينس،
 ،343553الصين

من اجل البضائع/الخدمات التالية

بطاريات كهربائية

اعالن الجريدة الرسمية

03/10/2021

Date of

Applicant for
Correspondence

180298

Trademark

Goods/Services

Batteries, electric.
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Date of
eaaN tpac lppA:

18/10/2021

اعالن الجريدة الرسمية

: Hangzhou Livoltek Power
Co., Ltd

lpc oapN ty

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
505, Building 1, 1418-35

Applicant for
Correspondence

Trademark

18/10/2021

:تاريخ ايداع الطلب

 ليمتد،.هانغزهو ليفولتك باور كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية
 موجان شان30-4844 ،4  بيلدينغ، 050
 هانغزهو،  شانغتشينغ ديستريكت،رود
 زهيجيانغ بروفينس (شانغتشينغ، سيتي
) ساينس اند تكنولوجي اندستريال بيس
الصين

Moganshan Road, Shangcheng
District, Hangzhou City,
Zhejiang Province
(Shangcheng Science and
Technology Industrial Base),
China
The Right Choice IP
الخيار الصحيح للملكية الفكرية
P.O.Box841153- 11184
 ضاحية،  عمان11184 -841153ب.ص
Amman, Dahiat AL Rashid,
، 00  عمارة رقم،  شارع ام عمارة، الرشيد
الطابق االرضي
Om Omarah Street , Building
No.59 Ground floor 59
Class
الصنف
180303
9
9
180303

Goods/Services

Relays, electric; Transformers [electricity];
Cathodic anti-corrosion apparatus; Ducts
[electricity]; Circuit breakers; Batteries, electric,
for vehicles; Inverters [electricity]; Control panels
[electricity]; piezoelectric sensors; Connections,
electric; Distribution boxes [electricity];
Converters, electric; Battery boxes; 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

 محوالت صغيرة [كهرباء] ؛ اجهزة،موصالت كهربائية
 مواسير [كهرباء] ؛ قواطع دارات،كاثودية مضادة للتآكل
 محوالت [كهرباء] ؛،كهربائية ؛ بطاريات كهربائية للسيارات
،لوحات تحكم [كهرباء] ؛ مجسات كهرضغطية حساسة
 محوالت،] صناديق توزيع [كهرباء، وصالت كهربائية
 بطاريات كهربائية شواحن، صناديق بطاريات، كهربائية
.البطاريات
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تاريخ ايداع الطلب:

21/11/2021

اسم طالب التسجيل:

شينزهن توجاو انتليجنت كو ،.لمتد

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Shenzhen Tugao Intelligent
Co., Ltd

الصين
شركة اجنبية

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

رقم  ،4555 ،4554 ،455 ،454بيلدينغ أ،
جينجانغ ساينس & تكنولوجي بارك ،فوهاي
ستريت ،كياتو كوميونتي ،باوان ديستريكت،
شينزهن ،الصين 044453

1002, Bldg

مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية
ص.ب 11181 -3308عمان

180176

21/11/2021

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الهواتف الذكية؛ الساعات الذكية؛ سماعات الرأس؛ أقالم
عرض بصري)؛ أجهزة معالجة البيانات؛
إلكترونية (وحدات
ْ
الحواسيب اللوحية العاملة باللمس؛ أجهزة الحاسوب الصغيرة
المحمولة؛ خزائن السماعات؛ أجهزة استقبال الصوت والفيديو؛
البطاريات ،الكهربائية؛ أجهزة الحاسوب الطرفية؛ أجهزة تتبع
النشاطات القابلة لالرتداء؛ أدوات مالحية؛ مناصب معدة ألجهزة
الحاسوب المحمولة؛ ماسحات (معدات معالجة بيانات)؛ بطاقات
الهوية البيومترية؛ شواحن البطاريات؛ النظارات الذكية؛
األغطية للهواتف الذكية؛ سماعات لالتصال عن بعد.

9

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
NO.801, 802, 1001,

A, Jingang
Science&Technology Park,
Fuhai Street, Qiaotou
Community, Baoan District,
Shenzhen, China 518103
PHILADELPHIA
INDUSTRIAL PROPERTY
OFFICE P.O.Box3308- 11181
Amman
Class
180176
9

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Smartphones; Smartwatches; headphones
electronic pens [visual display units]; data
processing apparatus; tablet computers; notebook
computers; cabinets for loudspeakers; Audio- and
video-receivers; batteries, electric; computer
;peripheral devices; wearable activity trackers
navigational instruments; stands adapted for
;]laptops; scanners [data processing equipment
;Biometric identity cards; battery chargers
Smartglasses; covers for smartphones;.earpieces
for remote communication.

116

تاريخ ايداع الطلب:

21/11/2021

اسم طالب التسجيل:

شينزهن توجاو انتليجنت كو ،.لمتد

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Shenzhen Tugao Intelligent
Co., Ltd

الصين
شركة اجنبية

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

رقم  ،4555 ،4554 ،455 ،454بيلدينغ أ،
جينجانغ ساينس & تكنولوجي بارك ،فوهاي
ستريت ،كياتو كوميونتي ،باوان ديستريكت،
شينزهن ،الصين 044453

1002, Bldg

مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية
ص.ب 11181 -3308عمان

180177

21/11/2021

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الهواتف الذكية؛ الساعات الذكية؛ سماعات الرأس؛ أقالم
عرض بصري)؛ أجهزة معالجة البيانات؛
إلكترونية (وحدات
ْ
الحواسيب اللوحية العاملة باللمس؛ أجهزة الحاسوب الصغيرة
المحمولة؛ خزائن السماعات؛ أجهزة استقبال الصوت والفيديو؛
البطاريات ،الكهربائية؛ أجهزة الحاسوب الطرفية؛ أجهزة تتبع
النشاطات القابلة لالرتداء؛ أدوات مالحية؛ مناصب معدة ألجهزة
الحاسوب المحمولة؛ ماسحات (معدات معالجة بيانات)؛ بطاقات
الهوية البيومترية؛ شواحن البطاريات؛ النظارات الذكية؛
األغطية للهواتف الذكية؛ سماعات لالتصال عن بعد.

9

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
NO.801, 802, 1001,

A, Jingang
Science&Technology Park,
Fuhai Street, Qiaotou
Community, Baoan District,
Shenzhen, China 518103
PHILADELPHIA
INDUSTRIAL PROPERTY
OFFICE P.O.Box3308- 11181
Amman
Class
180177
9

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Smartphones; Smartwatches; headphones
electronic pens [visual display units]; data
processing apparatus; tablet computers; notebook
computers; cabinets for loudspeakers; Audio- and
video-receivers; batteries, electric; computer
;peripheral devices; wearable activity trackers
navigational instruments; stands adapted for
;]laptops; scanners [data processing equipment
;Biometric identity cards; battery chargers
Smartglasses; covers for smartphones;.earpieces
for remote communication.
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Date of
eaaN tpac lppA:

21/11/2021

21/11/2021

:تاريخ ايداع الطلب

 لمتد،.زهيجيانج راجي امب & اكسب كو

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

ZHEJIANG RAGGIE IMP &
EXP CO.,LTD

الصين
شركة اجنبية

lpc oapN ty

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Room 406, No.937

Applicant for
Correspondence

Trademark

Gongren
North Road, Futian Street,
Yiwu, Zhejiang, China
PHILADELPHIA
INDUSTRIAL PROPERTY
OFFICE P.O.Box3308- 11181
Amman
Class
180178
9

Goods/Services

Remote control apparatus; accumulators, electric;
solar batteries; regulating apparatus, electric;
electric apparatus for commutation; electronic
agendas; phototelegraphy apparatus; camcorders;
projection apparatus; semi-conductors; integrated
circuits; solar panels for the production of
electricity; wires, electric; signal lanterns; aerials;
transformers [electricity]; electric door bells; USB
flash drives; measuring apparatus; audiovisual
teaching apparatus.

 غونغرن نورث036  رقم،857 غرفة
، زهيجيانج، ييوو، فوتيان ستريت،رود
الصين
مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية
 عمان11181 -3308ب.ص

9

الصنف

180178

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 الكهربائية؛ البطاريات،أجهزة التحكم عن بعد؛ المراكمات
 الكهربائية؛ األجهزة الكهربائية للتبديل؛،الشمسية؛ أجهزة التنظيم
االجندات االلكترونية؛ أجهزة إرسال الصور تلغرافيا؛ آالت
تصوير الفيديو؛ أجهزة العرض؛ أشباه الموصالت؛ الدارات
،المتكاملة؛ األلواح الشمسية إلنتاج الكهرباء؛ األسالك
الكهربائية؛ فوانيس إشارة؛ الهوائيات؛ محوالت (كهربائية)؛
؛ أجهزةUSB أجراس األبواب الكهربائية ؛ سواقة فالش
.القياس؛ أجهزة تعليم سمعية وبصرية
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تاريخ ايداع الطلب:

17/02/2022

اسم طالب التسجيل:

سمير رمضان محمود احمد

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية

17/02/2022

Date of

Sameer Ramadan Mahmoud
Ahmed
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

pac lppAeaaN t:

 13710 -52خلدا  /ام السماق الجنوبي

52- 13710 Amman/ Um
Alsumac

 13710 -52خلدا  /ام السماق الجنوبي

52- 13710 Amman/ Um
Alsumac

180467

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

9

9

Class

180467

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

مشغل اسطوانات كاميرات التصوير الكوابل الكهربائية
الكمبيوتر الشخصي  ,الهواتف الذكية أجهزة التلفاز شاشات
الفيديو

DVD players cameras [photography] ‘cables,
electric laptop computers , smartphones television
apparatus, video screens

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

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

28/03/2022

اسم طالب التسجيل:

اشرف محمد سعيفان جبران

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية

28/03/2022

Date of

Ashraf Mohammad Saifan
Jubran
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

eaaN tpac lppA:

 11118 -7123عمان -وسط البلد

7123- 11118 Amman

 11118 -7123عمان -وسط البلد
180297

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

أجهزة قياس شدة التيار الكهرباني  -أجهزة شحن البطاريات
الكهربائية  -وصالت [كهربائية] أجهزة الذاكرة  -أجهزة قياس
المقاومة  -رقاقات الدارات المتكاملة  -سماعات الهواتف المتنقله
ادوات ارسال او نسخ الصوت والصوره  -محوالت لوصل
الطاقه الكهربائيه او تحويلها او تنظيمها او التحكم فيها
البطاريات؛ الكهربائية  -الهواتف الخلوية  -ميكروسكوبات
(مجاهر)

7123- 11118 Amman
9

9

Class

180297

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

 Ammeters - chargers for electric batteries connectors [electricity] Memory devices Ohmmeters - wafers for integrated circuitsheadphones mobile phone Tools for sending or
copying audio and video, Transformers for
connecting, converting, intensifying, regulating or
 controlling electrical energy batteries, electriccellular phones - microscopes
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تاريخ ايداع الطلب:

31/05/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة ليلياس لقطع السيارات
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 11953 -2288عمان المحطة

180163

من اجل البضائع/الخدمات التالية

جهزة راديو السيارة تلفزيونات السيارة أجهزة المالحة GPS
للسيارات ؛ مسجالت الفيديو للسيارات .هوائيات السيارة
بطاريات السيارات أجهزة كمبيوتر المالحة للسيارات .شاشات
عرض للسيارات .LED

Lilias for auto parts co ltd
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

2288- 11953 amman al mahata

 11953 -2288عمان المحطة
الصنف

31/05/2022

Date of

2288- 11953 amman al mahata
9

9

Class

180163

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

car radios;car televisions;GPS navigation devices
for cars;video recorders for cars;car antennas;car
batteries;navigation computers for cars;LED
screen displays
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

25/04/2021

eaaN tpac lppA:

TEARSCIENCE, INC.
: United States
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

510 Cottonwood Drive,
Milpitas, CA 95035, United
States of America
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191
Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
Class
180418
10

25/04/2021

:تاريخ ايداع الطلب

. إنك،تيرسيانس
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، ميلبيتاس، كوتونوود درايف045
 الواليات المتحدة،00530 كاليفورنيا
األمريكية
-910580ب.بيانات للملكية الفكرية ص
،  حي الصالحين،4 بناية رقم11191
شارع محمد هليل عمان
10

الصنف

180418

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

LIPIFLOW
Goods/Services

Medical apparatuses and devices, and parts and
accessories therefor, used for treating and monitoring
eye disease, namely, dry eye and meibomian gland
dysfunction; medical devices, and parts and accessories
therefor, for expressing obstructions or occlusions from
meibomian glands; medical heater used primarily for
medical purposes, namely, for applying heat to a
patient's eye and related eye structure for treating eye
diseases, namely, dry eye and meibomian gland
dysfunction; medical devices, namely, medical contact
lens used primarily for medical purposes containing an
electrical heating element for applying heat to
meibomian glands when installed on a patient's eye for
treating dry eye and meibomian gland dysfunction;
electronic medical temperature controller, and parts
and accessories therefor, used primarily for
temperature controller purposes, namely, for delivering
and controlling heat to meibomian glands for use in
treating eye disease, namely, dry eye and meibomian
gland dysfunction; electronic medical pressure
controller, and parts and accessories therefor, used
primarily for controlling pressure, namely, for applying
and controlling pressure to the meibomian glands for
use in treating eye disease, namely, dry eye and
meibomian gland dysfunction; electronic medical fluid
transfer controller, and parts and accessories therefor,
used primarily for controlling and transferring heated
fluid to the eye for use in treating eye disease, namely,
dry eye and meibomian gland dysfunction

الخدمات التالية/من اجل البضائع

أجهزة وأدوات طبية وأجزاؤها وإكسسواراتها لالستخدام في عالج
 وبخاصة جفاف العين وخلل غدة،ومراقبة أمراض العيون
الميبوميوس؛ أدوات طبية وأجزاؤها وإكسسواراتها للتعبير عن
اإلعاقات واالنسدادات من غدد الميبوميوس؛ مسخن طبي يستخدم
 وبخاصة لتسليط الحرارة على عين،بشكل أساسي لألغراض الطبية
 وبخاصة،المريض وتركيبة العين ذات الصلة لعالج أمراض العيون
 وبخاصة عدسات،جفاف العين وخلل غدة الميبوميوس؛ أدوات طبية
الصقة طبية تستخدم بشكل أساسي ألغراض طبية تحتوي على
عنصر تسخين كهربائي لتسليط الحرارة على عدد الميبوميوس عند
تركيبها على عين المريض لعالج جفاف العين وخلل غدة
 وأجزاؤها،الميبوميوس؛ أداة طبية إلكترونية للتحكم في درجة الحرارة
 تستخدم بشكل رئيسي ألغراض التحكم في درجة،وإكسسواراتها
 وبخاصة لتوصيل الحرارة إلى غدد الميبوميوس والتحكم بها،الحرارة
 وبخاصة جفاف العين وخلل،الستخدامها في عالج أمراض العيون
غدة الميبوميوس؛ أداة طبية إلكترونية للتحكم في الضغط وأجزاؤها
،وإكسسواراتها لالستخدام بشكل أساسي في التحكم في الضغط
وبخاصة لتسليط الضغط على غدد الميبوميوس والتحكم به الستخدامها
 وبخاصة جفاف العين وخلل غدة،في عالج أمراض العيون
الميبوميوس؛ أداة طبية إلكترونية للتحكم في نقل المائع وأجزاؤها
وإكسسواراتها لالستخدام بشكل أساسي في التحكم في ونقل المائع
 وبخاصة،المسخن إلى العين الستخدامها في عالج أمراض العيون
.جفاف العين وخلل غدة الميبوميوس

122

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

26/04/2021

eaaN tpac lppA:

TEARSCIENCE, INC.
: United States
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Class

10

:تاريخ ايداع الطلب

. إنك،تيرسيانس
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، ميلبيتاس، كوتونوود درايف045
 الواليات المتحدة،00530 كاليفورنيا
األمريكية
-910580ب.بيانات للملكية الفكرية ص
عمان11191

510 Cottonwood Drive,
Milpitas, CA 95035, United
States of America
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191
180416

26/04/2021

10

الصنف

180416

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

TEARSCIENCE
Goods/Services

Medical apparatuses and devices, and parts and
accessories therefor, used for analyzing,
diagnosing, treating, and monitoring eye disease,
namely, dry eye and meibomian gland
dysfunction; Medical device, and parts and
accessories therefor, for expressing obstructions or
occlusions from meibomian glands; Medical
heater used primarily for medical purposes,
namely, for applying heat to a patient's eye and
related eye structure for treating eye diseases,
namely, dry eye and meibomian gland
dysfunction; Medical devices, namely, medical
contact lens used primarily for medical purposes
containing an electrical heating clement for
applying heat to meibomian glands when installed
on a patient's eye for treating dry eye and
meibomian gland dysfunction; medical imaging
apparatuses and devices in the nature of a system
comprising optical lens, camera, lamp, LED,
spectrometer, used for analyzing, diagnosing, and
monitoring eye disease, namely, dry eye and
meibomian gland dysfunction sold as a unit

الخدمات التالية/من اجل البضائع

أجهزة وأدوات طبية وأجزاؤها وإكسسواراتها لالستخدام في
 وبخاصة،تحليل وتشخيص وعالج ومراقبة أمراض العيون
جفاف العين وخلل غدة الميبوميوس؛ أدوات طبية وأجزاؤها
وإكسسواراتها للتعبير عن اإلعاقات واالنسدادات من غدد
الميبوميوس؛ مسخن طبي يستخدم بشكل أساسي لألغراض
 وبخاصة لتسليط الحرارة على عين المريض وتركيبة،الطبية
 وبخاصة جفاف العين،العين ذات الصلة لعالج أمراض العيون
 وبخاصة عدسات الصقة،وخلل غدة الميبوميوس؛ أدوات طبية
طبية تستخدم بشكل أساسي ألغراض طبية تحتوي على عنصر
تسخين كهربائي لتسليط الحرارة على عدد الميبوميوس عند
تركيبها على عين المريض لعالج جفاف العين وخلل غدة
الميبوميوس؛ أجهزة وأدوات التصوير الطبي تتألف من عدسة
)LED(  وثنائي ًمصدر للضوء، بصرية وكاميرا ومصباح
 يستخدم لتحليل وتشخيص ومراقبة أمراض،ومقياس للطيف
 وبخاصة جفاف العين وخلل غدة الميبوميوس تُباع،العيون
.كوحدة واحدة

123

Date of
eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

LG Electronics Inc.
: Korea

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

11/07/2021

:تاريخ ايداع الطلب

. جي إليكترونيكس إنك.إل
كوريا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

11/07/2021

Foreign Company

128, Yeoui-daero,
، جو- يونجدونجبو، دايرو- يوي،454
 جمهورية كوريا،56337 ،سيؤول
Yeongdeungpo-gu, Seoul,
07336,Republic of Korea
SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
-  عمان11184 -921100ب.ص
PROPERTY P.O.Box921100 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني
11184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180338
10
10
180338

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Voice ON
Goods/Services

Ear strap for mask for medical use; Case for mask
for medical use; Inner cover for mask for medical
use; Face guard for mask for medical use; Strap
for mask for medical use; Neck strap for mask for
medical use; Protective masks for use by persons
working in medicine; Face masks for medical use
for toxic substance protection; Protective breathing
masks made of non-woven materials for medical
applications; Facial masks for medical purposes;
Sanitary masks for medical purposes; Face masks
for medical use for antibacterial protection; Oral
masks for medical purposes; Protective mouth
masks for medical use; Protective face masks for
medical use; Sanitary masks for yellow dust
isolation purposes; Sanitary masks for fine dust
isolation purposes; Sanitary masks for ultrafine
dust isolation purposes.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

قشاط األذن لألقنعة لالستخدام الطبي؛ حافظات األقنعة
لالستخدام الطبي؛ أغطية داخلية لألقنعة لالستخدام الطبي؛ أقنعة
للوجه لالستخدام الطبي؛ قشاط لألقنعة لالستخدام الطبي؛ قشاط
العنق لألقنعة لالستخدام الطبي؛ أقنعة واقية لالستخدام من قبل
العاملين في الطب؛ أقنعة للوجه لالستخدام الطبي للحماية من
المواد السامة؛ أقنعة التنفس الواقية من مواد غير منسوجة
ألغراض طبية؛ أقنعة الوجه ألغراض طبية؛ أقنعة صحية
ألغراض طبية؛ أقنعة للوجه لالستخدام الطبي للحماية من
البكتيريا؛ أقنعة الفم ألغراض طبية؛ أقنعة واقية للفم لالستخدام
الطبي؛ أقنعة واقية للوجه لالستخدام الطبي؛ أقنعة صحية لعزل
الغبار األصفر؛ أقنعة صحية ألغراض عزل الغبار الدقيق؛
.أقنعة صحية ألغراض عزل الغبار الناعم
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

05/09/2021

eaaN tpac lppA:

Polichem S.A.
: Luxembourg
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

50, VAL Fleuri, L- 1526,
Luxembourg
Abu-Ghazaleh Intellectual
Property 921100- 11192
P.O.BOX (921100)
Amman,11192 Jordan
Class
180518
10

05/09/2021

:تاريخ ايداع الطلب

.ايه.بوليشيم اس
لوكسيمبورغ
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 لوكسمبورغ،4057 -  ال، فال فليوري،05
-921100 الفكرية

أبوغزالة للملكية
, عمان,921100/11192 ب.ص11192
االردن
10

الصنف

180518

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

FINJUVE
Goods/Services

Veterinary instruments, dental apparatus, medical
apparatus and instruments and medical apparatus
and instruments for use in surgery.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

األدوات البيطرية وأجهزة طب األسنان واألجهزة الطبية
.واألدوات واألجهزة الطبية المستخدمة في الجراحة
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تاريخ ايداع الطلب:

13/09/2021

اسم طالب التسجيل:

بوليشيم اس.ايه.
لوكسيمبورغ
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،05فال فليوري ،ال  ،4057 -لوكسمبورغ
الفكرية -921100

أبوغزالة للملكية
11192ص.ب  ,921100/11192عمان,
االردن
180513

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

األجهزة واألدوات الجراحية والطبية والمتعلقة بطب األسنان
والبيطرية.

10

13/09/2021

Date of

Polichem S.A.
: Luxembourg
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

50, VAL Fleuri, L- 1526,
Luxembourg
Abu-Ghazaleh Intellectual
Property 921100- 11192
)P.O.BOX (921100
Amman,11192 Jordan
Class
180513
10

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.
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تاريخ ايداع الطلب:

26/05/2021

اسم طالب التسجيل:

بيبي بيورن ايه بي
سويد
شركة اجنبية

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

بايبرسفاج  ،63 465 ،5سولنا ،السويد
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
ص.ب 11184 -840553عمان/
الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

180314

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مقاعد التدريب على استخدام المرحاض؛ القطع المساعدة
المضافة والمقاعد للمراحيض الستخدام األطفال.

26/05/2021

Date of

BabyBjörn AB
: Sweden
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Pipersväg 2, 170 73, Solna,
Sweden
Saba & Co. Intellectual
Property P.O.Box84055311184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Class
180314
11
11

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Toilet trainer seats; toilet inserts and seats for
children.
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Date of

17/08/2021

eaaN tpac lppA:

TotalEnergies SE
: France
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

اعالن الجريدة الرسمية

2 place Jean Millier La Défense
6 92400 Courbevoie France

17/08/2021

:تاريخ ايداع الطلب

توتال إنرجي ش أ
فرنسا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

05855 7  بالس جان ميلير ال ديفينس5
كوربيفوا فرنسا

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
-  عمان11184 -921100ب.ص
PROPERTY P.O.Box921100 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني
11184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180353
11
11
180353

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Installations and apparatus for lighting, heating,
تجهيزات وعدد االضاءة والتدفئة والطبخ وتوليد البخار
cooking, steam generating, drying, refrigerating
والتجفيف والتبريد والتهوية؛ تجهيزات وأجهزة إلتالف أو
and ventilating; installations and apparatus for
التخلص من النفايات؛ تجهيزات وأجهزة للتنقية وإزالة التلوث
وإزالة تلوث الهواء والمياه والتربة؛ مجسات ومجمعات الطاقة
destruction or disposal of waste; installations and
الشمسية للتدفئة؛ تجهيزات وأجهزة لمعالجة وتوزيع وتوريد
apparatus for purification, decontamination,
الغاز؛ تجهيزات وأجهزة لتوزيع ومعالجة المياه؛ مستلزمات
depollution of air, water and soil; solar energy
التنظيم والحماية لتجهيزات الماء والغاز ؛ المراجل؛ مصابيح
sensors and collectors for heating; installations and
لإلضاءة
apparatus for the treatment, distribution and supply
of gas; installations and apparatus for the
distribution and treatment of water; regulating and
safety accessories for water and gas installations;
boilers; lamps for lighting
________________________________________ _______________________________________ا
FR : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
Priority claim: Claim Country : FR
8604564 : رقم االدعاء
Claim No : 4751271
55-58-5554 : تاريخ االدعاء
Claim Date : 02-04-2021
________________________________________ _______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون: شتراطات خاصة
Special condition : The registration of this
باأللوان البرتقالي واألحمر والبنفسجي واألزرق الغامق
trademark should be in Orange, Red, Purple, Dark
واألزرق الفاتح واألخضر واألصفر وذلك بموجب النموذج
blue, Light blue, Green and Yellow colors
.المودع مع الطلب
according to the print filed with the application.
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Date of

21/09/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

GENERAL FITTINGS S.P.A.
: Italy

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company
VIA GOLGI, 73/75 - 25064
GUSSAGO (BS) Italy

21/09/2021

:تاريخ ايداع الطلب

.ايه.بيه.جينيرال فيتينجز اس
ايطاليا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 جوساجو50578 –75/73 ،فيا جولجي
(بي اس) ايطاليا

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
-  عمان11184 -921100ب.ص
PROPERTY P.O.Box921100 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني
11184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180217
11
11
180217

Goods/Services

Sanitary and bathroom installations and plumbing
fixtures; Manually-operated plumbing valves; Water
control valves; Valves being parts of sprinkler
systems; Thermostatic valves; Control units
[thermostatic valves] for heating installations;
Control devices [thermostatic valves] for heating
installations; Boiler pipes [tubes] for heating
installations; Pipes [parts of sanitary installations];
Appliances for water distribution [automatic]; Water
treatment units for aerating and circulating water;
Water supply installations; Flushing tanks; Water
intake apparatus; Regulatory fittings for water pipes;
Regulating accessories for gas pipes and lines;
Showers; Toilets [water-closets]; Toilet tank balls;
Bath installations; Water conduits installations;
Water distribution installations; Sinks; Mixer taps
for water pipes; Heating installations; Radiators
[heating]; Heating frames; Infrared heating panels;
Heating plates; Heating apparatus, electric; Solar
collectors [heating]; Solar thermal collectors
[heating].
________________________________________
Special condition : The registration of this trademark
should be in blue, red and black colors according to
the print filed with the application.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

التركيبات الصحية والحمامات والتركيبات الصحية؛
صمامات السباكة التي يتم تشغيلها يدويًا؛ صمامات التحكم
بالمياه؛ الصمامات كقطع ألجهزة الرش؛ الصمامات
الحرارية؛ وحدات التحكم [صمامات ثرموستاتية] لتركيبات
التدفئة؛ أجهزة التحكم [صمامات حرارية] لتركيبات التدفئة؛
مواسير [أنابيب] المراجل لتركيبات التدفئة؛ مواسير [أجزاء
من تمديدات صحية]؛ أجهزة توزيع المياه [آلية]؛ وحدات
معالجة المياه للتهوية وتدوير المياه؛ تجهيزات إمداد المياه؛
خزانات دفق المياه؛ أجهزة لسحب المياه؛ التركيبات التنظيمية
ألنابيب المياه؛ تنظيم لوازم مواسير وخطوط الغاز؛ مرشات
االغتسال؛ المراحيض (دوارات مياه)؛ كرات خزان
المرحاض؛ تجهيزات الحمامات؛ تمديدات قنوات المياه؛
تمديدات توزيع المياه؛ المغاسل؛ حنفيات الماء البارد والساخن
لمواسير المياه؛ تجهيزات التدفئة؛ المشعاعات (للتدفئة)؛
إطارات التدفئة؛ ألواح التسخين باألشعة تحت الحمراء؛ ألواح
التسخين؛ أجهزة التسخين الكهربائية؛ المجمعات الشمسية
(تسخين)؛ أجهزة لتجميع الطاقة الحرارية الشمسية
.][للتسخين

_____________________________________
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون: __اشتراطات خاصة
بااللوان االزرق واالحمر واالسود وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

17/02/2022

eaaN tpac lppA:

Sameer Ramadan Mahmoud
Ahmed
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

17/02/2022

:تاريخ ايداع الطلب

سمير رمضان محمود احمد

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

52- 13710 Amman/ Um
Alsumac

 ام السماق الجنوبي/  خلدا13710 -52

52- 13710 Amman/ Um
Alsumac

 ام السماق الجنوبي/  خلدا13710 -52

180459

Class

11

Goods/Services

11

الصنف

180459

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

electric refrigerators,gas cooking ovens,air
conditioning apparatus,fans for household
purposes,water coolers,water heaters,lundary dryer

الثالجات الكهربائية أفرانغاز للطهي اجهزة تكييف
سخانات،مبردات الماء،مراوح لالغراض المنزلية،الهواء
مجففة المالبس،الماء

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

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

Date of

27/02/2022

eaaN tpac lppA:

Sameer Ramadan Mahmoud
Ahmed
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

27/02/2022

:تاريخ ايداع الطلب

سمير رمضان محمود احمد

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

52- 13710 Amman/ Um
Alsumac

 ام السماق الجنوبي/  خلدا13710 -52

52- 13710 Amman/ Um
Alsumac

 ام السماق الجنوبي/  خلدا13710 -52

180468

Class

11

Goods/Services

11

الصنف

180468

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Electric Refrigerators, gas cooking ovens, air
conditioning apparatus , fans for household
purposes, water coolers, | water heaters, laundry
dryer |

 أجهزة تكييف,  أفران غاز للطهي٠ | الثالجات الكهربائية
الهواء » مراوح لألغراض المنزلية » مبردات الماء » سخاتات
» مجففة المالبس.الماء

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

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

31/05/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة ليلياس لقطع السيارات
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 11953 -2288عمان المحطة

180162

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مصابيح مصابيح السيارات؛ أضواء للسيارات ,أضواء السيارة,
أجهزة اإلضاءة الكهربائية  LEDللمركبات  LED؛ المصابيح
الخلفية للسيارات المصابيح الخلفية للمركبات البرية ؛ المصابيح
الخلفية للسيارة

Lilias for auto parts co ltd
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

2288- 11953 amman al mahata

 11953 -2288عمان المحطة
الصنف

31/05/2022

Date of

2288- 11953 amman al mahata
11

11

Class

180162

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

;Lamp bulbs; LED lamps; lights for vehicles
vehicle lights; electrical lighting apparatus for
vehicles; rear lights for vehicles; rear lights for
land vehicles; vehicle tail lights
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تاريخ ايداع الطلب:

26/05/2021

اسم طالب التسجيل:

يوداو رابر كو ،.ال تي دي
الصين
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

26/05/2021

eaaN tpac lppA:

Youdao Rubber Co., LTD
: China

Foreign Company

Room 1307, No. 182-6, Haier
روم  ،4356رقم  ،7-445هاير رود،
الوشان ديستريكت ،كينجداو ،شاندونج،
Road, Laoshan District,
الصين
Qingdao, Shandong, China
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
11184 Amman/ Al Shmeisani/
/شارع األمير شاكر بن زيد
Prince Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
180401
12
12
180401

من اجل البضائع/الخدمات التالية

اإلطارات الهوائية؛ إطارات السيارات؛ اإلطارات الداخلية
لعجالت مركبات االستخدامات الحرجية؛ اإلطارات الداخلية
الهوائية لعجالت المركبات؛ اإلطارات الداخلية لإلاطارات
الهوائية؛ إطارات لعجالت المركبات؛ عدد إصالح اإلطارات
الداخلية؛ إطارات الشاحنات؛ اإلطارات الداخلية لعجالت
السيارات؛ أغلفة لإلطارات الهوائية (إطارات).

Date of

lpc oapNty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

pneumatic tires; automobile tires; Inner tubes for
the wheels of forestry vehicles; Pneumatic inner
tubes for vehicle wheels; inner tubes for pneumatic
tires; tires for vehicle wheels; repair outfits for
inner tubes; Tyres for trucks; Inner tubes for
automobile tires; Casings for pneumatic tires
[tyres].
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تاريخ ايداع الطلب:

10/06/2021

اسم طالب التسجيل:

بايريسشي موتورين ويركي اكتينجسلشافت

Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft
: Germany
Foreign Company

بيتيولرينج  45450 ,435ميونيخ ،ألمانيا

Petuelring 130, 80809
Munich,Germany

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المانيا
شركة اجنبية

10/06/2021

Date of
eaaN tpac lppA:

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180400
12
12
180400

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

i2
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المركبات؛ الدراجات النارية؛ الدراجات الهوائية؛ أجهزة النقل
برا؛ محركات المركبات البرية؛ محركات االحتراق الداخلي
للمركبات البرية؛ قطع غيار ومستلزمات المركبات
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءDE :
رقم االدعاء DE 302020117897.9/12 :
تاريخ االدعاء 44-45-5555 :

Goods/Services

Vehicles; Motorcycles; bicycles; apparatus for
;locomotion by land; engines for land vehicles
motors for land vehicles; parts and fittings for
vehicles.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : DE
Claim No : DE 302020117897.9/12
Claim Date : 11-12-2020
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تاريخ ايداع الطلب:

27/07/2021

اسم طالب التسجيل:

هانكوك تاير اند تيكنولوجي كو ،.ال تي دي.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

جمهورية كوريا
شركة اجنبية

27/07/2021

Date of

Hankook Tire & Technology
Co., Ltd.
: Republic of Korea
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

286, Pangyo-ro, Bundang-gu,
 ،547بانجيو – رو ،بوندانج – جو،
سيونجنام – سي ،جيونجي – دو ،كوريا
Seongnam-si, Gyeonggi-do,
Korea
SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180244
12
12
180244

من اجل البضائع/الخدمات التالية

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

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

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

05/08/2021

اسم طالب التسجيل:

يونكس 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

اوتو – هان – رينج  44630 7ميونخ
المانيا

05/08/2021

Date of

Yunex GmbH
: Germany
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Otto-Hahn-Ring 6 81739
München Germany

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180384
12
12
180384

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

YUNEX TRAFFIC
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المركبات وقطع غيارها.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء 544305466 :
تاريخ االدعاء 54-55-5554 :

Goods/Services

Vehicles and parts therefor.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018392877
Claim Date : 08-02-2021
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تاريخ ايداع الطلب:

17/08/2021

اسم طالب التسجيل:

توتال إنرجي ش أ
فرنسا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 5بالس جان ميلير ال ديفينس 05855 7
كوربيفوا فرنسا

17/08/2021

Date of

TotalEnergies SE
: France
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

2 place Jean Millier La Défense
6 92400 Courbevoie France

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180386
12
12
180386

من اجل البضائع/الخدمات التالية

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

المركبات؛ قطع ومستلزمات المركبات؛ اطارات لعجالت
المركبات وواقيات الشمس للسيارات وأغطية لمقاعد المركبات
وسالسل اإلطارات [قطع غيار المركبات األرضية] واحزمة
االمان وقطع السجاد المش ّكلة للمركبات؛ الطائرات بدون طيار

Vehicles; parts and fittings for vehicles; tyres for
the wheels of vehicles, sun visors for automobiles,
seat covers for vehicles, tire chains [land vehicle
parts], safety belts, shaped vehicle mats ; drones

_______________________________________ا
شتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون
باأللوان البرتقالي واألحمر والبنفسجي واألزرق الغامق
واألزرق الفاتح واألخضر واألصفر وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب.

________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in Orange, Red, Purple, Dark
blue, Light blue, Green and Yellow colors
according to the print filed with the application.
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تاريخ ايداع الطلب:

19/08/2021

اسم طالب التسجيل:

اف سي ايه يو اس ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 4555كرايسلر درايف ،أوبورن هيلز،
والية ميتشيغان ،84357الواليات المتحدة
االميركية
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
ص.ب 11184 -921100عمان -
الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن

180373

الصنف

19/08/2021

Date of

FCA US LLC
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

1000 Chrysler Drive, Auburn
Hills, MI 48326,USA

SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box921100 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
180373
12
12

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

ALTITUDE
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المركبات اآللية والسيارات وهياكل المركبات وإكسسوارات
الزينة الطرفية للمركبات

Goods/Services

motor vehicles, automobiles, bodies for vehicles,
trim for vehicles
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تاريخ ايداع الطلب:

30/08/2021

اسم طالب التسجيل:

شاندونغ شوانغوانغ رابر كو ،.ليمتد.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

الصين
شركة اجنبية
داوانغ اكونوميك ديفيلوبمنت زون،
غوانغراو كاونتي ،دونغينغ ،شاندونغ
بروفينس ،الصين

30/08/2021
Shandong Shuangwang
Rubber Co., Ltd.

من اجل البضائع/الخدمات التالية

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Dawang Economic

Development Zone, Guangrao
County, Dongying, Shandong
Province, China
Abu-Ghazaleh Intellectual
ابوغزالة للملكية الفكرية ص.ب-921100
Property P.O.Box92110011192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية
11192 TAG Org Building No.
رقم  ،458شارع مكة ،عمان -االردن
104, Mecca Street, Amman ,
Jordan
Class
الصنف
180487
12
12
180487

إطارات لعجالت المركبات ،أغلفة داخلية (طبقة داخلية)
اإلطارات الهوائية  ،اإلطارات الهوائية ،إطارات السيارات،
إطارات عجالت المركبات ،أغلفة داخلية (طبقة داخلية)
اإلطارات الهوائية ،إطارات الحافالت ،إطارات الشاحنات،
إطارات المركبات التجارية ،أنابيب داخلية (إطارات داخلية)
إلطارات السيارات.

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Tires for vehicle wheels; casings for pneumatic
tires; pneumatic tires; automobile tires; vehicle
wheel tires; pneumatic tire casings; bus tires; truck
tires; commercial vehicle tires; inner tubes for
automobile tires.

139

تاريخ ايداع الطلب:

31/08/2021

اسم طالب التسجيل:

تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا ( وتتاجر
باسم تويوتا موتور كوربوريشن)

جنسية الطالب:

يابان
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

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

Foreign Company

 ،4تويوتا -تشو  ،تويوتا  -شي ،ايشي -
كين ،اليابان

1, Toyota- cho, Toyota- Shi,
Aichi-Ken, Japan

الفكرية -921100

أبوغزالة للملكية
11192ص.ب  ,921100/11192عمان,
االردن
180489

31/08/2021

الصنف

12

Date of

Abu-Ghazaleh Intellectual
Property 921100- 11192
)P.O.BOX (921100
Amman,11192 Jordan
Class
180489
12

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

YARIS CROSS
من اجل البضائع/الخدمات التالية

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

Goods/Services

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

30/09/2021

اسم طالب التسجيل:

بايريسشي موتورين ويركي اكتينجسلشافت

Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft
: Germany
Foreign Company

بيتيولرينج 435؛  45450ميونيخ ،المانيا

Petuelring 130; 80809
München, Germany

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المانيا
شركة اجنبية

30/09/2021

Date of
eaaN tpac lppA:

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180331
12
12
180331

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

ACEMAN
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المركبات؛ الدراجات النارية؛ الدراجات الهوائية؛ أجهزة النقل
برا؛ محركات المركبات البرية؛ محركات االحتراق الداخلي
للمركبات البرية؛ قطع غيار ومستلزمات المركبات

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءDE :
رقم االدعاء 355554450740.4 :
تاريخ االدعاء 34-53-5554 :

Goods/Services

Vehicles; Motorcycles; bicycles; apparatus for
;locomotion by land; engines for land vehicles
motors for land vehicles; parts and fittings for
vehicles.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : DE
Claim No : 302021105619.1
Claim Date : 31-03-2021
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تاريخ ايداع الطلب:

18/11/2021

اسم طالب التسجيل:

ميرك كيه جي ايه ايه
المانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

18/11/2021

Date of

MERCK KGAA
: Germany
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

FRANKFURTER STRASSE
فرانكفورت شتراسيه 78503 ,505
دارمشتات  ,المانيا
250, 64293 DARMSTADT,
GERMANY
SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180358
12
12
180358

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

COLORQUANT
من اجل البضائع/الخدمات التالية

زجاج النوافذ للمركبات.
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءDE :
رقم االدعاء 355554544588.7 :
تاريخ االدعاء 55-50-5555 :

Goods/Services

Window glass for vehicles.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : DE
Claim No : 302021011244.6
Claim Date : 20-05-0202
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تاريخ ايداع الطلب:

21/04/2022

اسم طالب التسجيل:

سي جي بي (دبليو يو اتش يو)سيلينج كو ،.
ال تي دي.
الصين
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

21/04/2022
CGP(WUHU)SEALING
CO.,LTD

من اجل البضائع/الخدمات التالية

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
#1000 FIRST NANCI

ROAD ,
#1000فيرست نانسي رود  ،اكسينوو
XINWU DEVELOPMENT
ديفيلوبمنت ايريا  ،ووهو كاونتي  ،انهوي
بروفينس  ،الصين
AREA , WUHU COUNTY ,
ANHUI PROVINCE , CHINA
142025- 11814 258 KING
المحامي خلف عبدالكريم السكارنة
 abdallah ii street amman 504 11814 -142025شارع الملك
jordan
عبدالثاني عمان-االردن
Class
الصنف
180477
12
12
180477

مخمدات صدمات السيارات؛ صناديق مسننات للمركبات البرية؛
أعمدة نقل الحركة للعربات البرية؛ مخمدات صدمات لتوقف
المركبات؛ نوابض مخمدة للصدمات للمركبات؛ هياكل مركبات؛
شاسيهات سيارات؛ مكائن للمركبات البرية؛ نوابض مخمدة
للصدمات للسيارات؛ أذرع إشارات للمركبات.

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Shock absorbers for automobiles; gear boxes for
land vehicles; transmission shafts for land
;vehicles; suspension shock absorbers for vehicles
shock absorbing springs for vehicles; vehicle
chassis; automobile chassis; engines for land
;vehicles; shock absorbing springs for automobiles
signal arms for vehicles.
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تاريخ ايداع الطلب:

26/05/2021

اسم طالب التسجيل:

روليكس اس.ايه.
سويسرا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

3ـ0ـ 6ريو فرانكويس دوساد ،جنيفا،
سويسرا

26/05/2021

Date of

Rolex S.A.
: Switzerland
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

3-5-7 Rue Francois-Dussaud
Geneva Switzerland

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180405
14
14
180405

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

SPACE-DWELLER
من اجل البضائع/الخدمات التالية

الساعات وقطع وأجزاء الساعات ،تحديدا :الساعات وساعات
اليد ومكونات الساعات ومواد صناعة الساعات وإكسسوارات
الساعات ومواد صناعة الساعات غير المتضمنة في فئات أخرى
والساعات و أدوات قياس الوقت األخرى وأجهزة التوقيت
وأدوات قياس وتسجيل الوقت (ساعات وصناعة الساعات)
وأساور الساعات وقشط لساعات اليد وأقراص الساعات الداخلية
المرقمة (الساعات وصناعة الساعات) والصناديق وعلب
العرض للساعات والمستخدمة في صناعة الساعات
وللمجوهرات وآليات تحريك الساعات وقطعها؛ المجوهرات؛
األحجار الكريمة واألحجار شبه الكريمة؛ المعادن النفيسة
وسبائكها؛ المشابك (مجوهرات).

Goods/Services

Clock and watchmaking articles, namely watches,
wristwatches, components for clock and
watchmaking articles and accessories for clock
and watchmaking articles not included in other
classes, clocks and other chronometric
instruments, chronometers, chronographs (clock
and watchmaking), watch bracelets, watch straps,
dials (clock and watchmaking), boxes and
presentation cases for clock and watchmaking and
;jewellery, watch movements and parts thereof
jewellery; precious stones and semi-precious
stones; precious metals and their alloys; pins
(jewellery).
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Date of

12/07/2021

eaaN tpac lppA:

L'ATELIER NAWBAR
(Dima Elias Nawbar and
Partners)
: Lebanon
Foreign Company

lpc oapNty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

12/07/2021

:تاريخ ايداع الطلب

شركة مشغل نوبر للمجوهرات (ديما إلياس
)نوبر وشركاه

:اسم طالب التسجيل

لبنان
شركة اجنبية

:جنسية الطالب

اعالن الجريدة الرسمية

Al Saifi, Al Mokhalaseyah
 ملك، شارع المخلصية،منطقة الصيفي
،  الصيفي475  عقار رقم،شركة سوليدير
Street, Estate No. 162 Al Saifi,
 لبنان، بيروت، 0 القسم
Section 5, Beirut, Lebanon
Abu-Ghazaleh Intellecual
-921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property TMP Agents
مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
P.O.Box921100- 11192
 شارع مكة،458 رقم
P.O.Box(921100)
Amman,11192 Jordan
Class
الصنف
180443
14
14
180443

Goods/Services

agates; alloys of precious metal; amulets
[jewellery] / amulets [jewelry]; beads for making
jewellery / beads for making jewelry; bracelets
[jewellery] / bracelets [jewelry]; brooches
[jewellery] / brooches [jewelry]; cabochons;
chains [jewellery] / chains [jewelry]; clasps for
jewellery / clasps for jewelry; copper tokens; cuff
links; diamonds; earrings; figurines of precious
metal / statuettes of precious metal; gold,
unwrought or beaten; gold thread [jewellery] /
gold thread [jewelry]; ingots of precious metals;
jewellery of yellow amber / jewelry of yellow
amber; jewellery charms / charms for jewellery /
charms for jewelry / jewelry charms; jewellery /
jewelry; jewellery findings / jewelry findings;
jewellery rolls / jewelry rolls; key rings [split rings
with trinket or decorative fob] / key chains [split
rings with trinket or decorative fob]; lockets
[jewellery] / lockets [jewelry]; medals; necklaces
[jewellery] / necklaces [jewelry]; olivine [gems] /
peridot; ornamental pins; paste jewellery / paste
jewelry [costume jewelry]; pearls made of
ambroid [pressed amber]; pearls [jewellery] /
pearls [jewelry]; pins [jewellery] / pins [jewelry];
precious metals, unwrought or semi wrought;
precious stones; presentation boxes for watches;

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 التمائم، السبائك المصنوعة من معادن نفيسة،العقيق
 األساور، خرز لصناعة المجوهرات،)(مجوهرات
 جوهرة أو خرزة،) دبابيس الزينة (مجوهرات،)(مجوهرات
 مشابك،) سالسل (مجوهرات،مصقولة ومقطوعة بشكل محدب
، القطع المعدنية الرمزية المصنوعة من النحاس،للمجوهرات
/  تماثيل من معادن ثمينة، األقراط، االلماس،أزرار األكمام
 الذهب غير المشغول أو،تماثيل صغيرة من معادن ثمينة
 سبائك التشكيل المصنوعة،) خيطان ذهبية (مجوهرات،المشكل
 القالئد، مجوهرات من العنبر األصفر،من معادن نفيسة
 علب لف، حلقات المجوهرات، المجوهرات،)(مجوهرات
 حلقات المفاتيح (حلقات منفصلة مع حلي صغيرة،المجوهرات
 القالدات، الميداليات،) القالئد (مجوهرات،)أو سالسل صغيرة
 دبابيس،] الزبرجد الزيتوني [أحجار كريمة،)(مجوهرات
،) مجوهرات من الزجاج المقطوع (مجوهرات مقلدة،الزينة
 الآللئ،الآللئ المصنوعة من الكهرمان الصناعي المضغوط
 المعادن الثمينة غير،) الدبابيس (مجوهرات،)(مجوهرات
 صناديق، األحجار الكريمة،المشغولة أو نصف المشغولة
، روديوم، صناديق عرض المجوهرات،عرض الساعات
 مجوهرات، األحجار شبه الكريمة،)الخواتم (مجوهرات
 حلقات المفاتيح المنفصلة،) الحلي (مجوهرات،األخذية
،] الفضة المغزولة [أسالك فضية،المصنوعة من معادن ثمينة
 الخيوط، ساعات شمسية،التماثيل المصنوعة من معادن نفيسة
. سالسل ساعات اليد،)المصنوعة من معادن نفيسة (مجوهرات
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presentation boxes for jewellery / presentation
boxes for jewelry; rhodium; rings [jewellery] /
rings [jewelry]; semi precious stones; shoe
jewellery / shoe jewelry; ornaments [jewellery,
jewelery (Am.)]; split rings of precious metal for
keys; spun silver [silver wire]; statues of precious
metal; sundials; threads of precious metal
[jewellery] / threads of precious metal [jewelry] /
wire of precious metal [jewellery] / wire of
precious metal [jewelry]; watch chains.

146

تاريخ ايداع الطلب:

21/09/2021

اسم طالب التسجيل:

روليكس اس.ايه.
سويسرا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 6 -0 - 3ريو فرانكويس دوساد  ،جنيفا ،
سويسرا

21/09/2021

Date of

Rolex S.A.
: Switzerland
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

3-5-7 Rue Francois- Dussaud
Geneva , Switzerland

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180225
14
14
180225

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

PERPETUAL
من اجل البضائع/الخدمات التالية

الساعات وقطع وأجزاء صناعة الساعات؛ الساعات ،ساعات
اليد ،معدات ضبط الوقت ،ساعات رصد الوقت ،سيور ساعات
اليد؛ قشط ساعات اليد؛ المجوهرات

Goods/Services

;Clock and watchmaking articles and parts thereof
watches, wristwatches, chronometers,
;chronographs; watch bracelets, watch straps
jewellery.
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تاريخ ايداع الطلب:

21/02/2022

اسم طالب التسجيل:

احسان محمد عمر عبد الرحمن

Ihsan Mohammad Omar
Abdelrahman
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

عمان  -الهاشمي الشمالي  -ش الرئيسي -
بالزا مول

amman - hashmi shamali -main
street -plaza mall

المحامي عادل فايز حداد 11821 -999
عمان

999- 11821 amman

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية

180260

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المعادن النفيسه وكل خليط منها والمنتوجات المصنوعه من
المعادن النفيسه او المطليه بها,المجوهرات واالحجار الكريمه

14

14

Class

21/02/2022

Date of
eaaN tpac lppA:

180260

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Precious metals and all of them and products made
of or coated with precious metals, jewelry and
precious stones
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08/03/2022

eaaN tpac lppA:

Ammar& Ehsan & Ebrahim
qandeel Co
: Jordan
General Partnership Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

:تاريخ ايداع الطلب

شركة عمار واحسان وإبراهيم قنديل

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
 ش الملك غازي-  المدينة11118 -6733

6733- 11118 amman downtown - king ghazi

 ش الملك غازي-  المدينة11118 -6733

6733- 11118 amman downtown - king ghazi
180280

08/03/2022

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

Class

14

Goods/Services

gold,gold jewellery,gold watches,silver jewellery

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

14

الصنف

180280

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مجوهرات فضية،ساعات ذهبية،الذهب والمجوهرات،ذهب

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: _التنازل
) بمعزل عن العالمهM،باستعمال (م
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تاريخ ايداع الطلب:

16/05/2022

اسم طالب التسجيل:

زكريا رشيد محمود عبد الجبار

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية

16/05/2022

Date of

zakariya rashed mahmoud abd
aljabar
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

eaaN tpac lppA:

وسط البلد  -عمارة البنك العربي االسالمي
سابقا

amman - down town

 11953 -3935وسط البلد  -عمارة البنك
العربي االسالمي سابقا

3935- 11953 amman - down
town

180308

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

ساعات ضابطة [ساعات رئيسية] :ساعات توقيت :ساعاتسيارات :ساعات شمسية :ساعات غطس“ :ساعات مجوهرات:
سيور الساعات :صناديق ساعات :علب ساعات حائط وساعات
يد :أحزمة ساعات يد جلدية :ساعات توضع على الطاوالت:
ساعات حائط صغيرة.

14

14

Class

180308

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

;Control clocks [master clocks]; stopwatches
;automobile clocks; sundials; diving watches
jewelry watches; watch bands; boxes for
timepieces; cases for watches and clocks; watch
bands of leather; table clocks; small clocks.
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تاريخ ايداع الطلب:

15/04/2021

اسم طالب التسجيل:

نعمان هاشم نعمان الجنيدي

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

قبرص
شركة اجنبية
ص.ب 4455 ،75356 .بافوس ،قبرص

15/04/2021

Date of

Noman Hashim Noman Al
Juneidi
: Cyprus
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

P.O. BOX 60307, 8102, Pafos,
Cyprus

& Nader Jamil Qumsieh (NJQ
نادر جميل قمصية ص.ب-142025
)ASSOCIATES
 50411814شارع الملك عبدهللا الثاني،
P.O.Box142025- 11814 258
عمان
King Abdullah II Street,
Amman
Class
الصنف
180452
16
16
180452

من اجل البضائع/الخدمات التالية

ألبومات؛ المطبوعات؛ كتيبات؛ كتب؛ ورق مقوى؛ كتالوجات
(دليل مصور)؛ كتب للرسوم الهزلية؛ ادوات الرسم والمعني بها
ألواح ودفاتر واقالم ومشابك واطقم الرسم؛ كليشيهات؛
مطبوعات تخطيطية؛ كتب موجزة؛ مجالت [دوريات]؛ نشرات
إخبارية دورية؛ صحف؛ دفاتر؛ كراسات؛ بطاقات بريدية؛
منشورات مطبوعة؛ ورق كتابة.

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Albums; printed matter; Booklets; Books
Cardboard; Catalogues; Comic books; Drawing
;instruments, namely boards, pads, pens, pins, sets
;Engravings; Graphic prints; Handbooks
;Magazines [periodicals]; Newsletters
;Newspapers; Note books; Pamphlets; Postcards
Printed publications; Writing paper.
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تاريخ ايداع الطلب:

17/08/2021

اسم طالب التسجيل:

توتال إنرجي ش أ
فرنسا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 5بالس جان ميلير ال ديفينس 05855 7
كوربيفوا فرنسا

17/08/2021

Date of

TotalEnergies SE
: France
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

2 place Jean Millier La Défense
6 92400 Courbevoie France

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180351
16
16
180351

من اجل البضائع/الخدمات التالية

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Printed matter; stationery and office requisites
المطبوعات؛ القرطاسية ومستلزمات المكاتب (باستثناء األثاث)؛
(except furniture); brochures, magazines,
الكتيبات التعريفية والمجالت والجرائد والنشرات اإلعالنية
newspapers, prospectuses, catalogues, guides,
والكتالوجات والكتب االرشادية والكتب؛ أكياس تغليف مصنوعة
books; packaging bags made of paper or
من الورق أو الكرتون؛ الصناديق المصنوعة من الورق المقوى
cardboard; boxes of cardboard or paper; adhesives
أو الورق؛ مواد اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات
for stationery or household purposes; paper
منزلية؛ الدعاية الورقية والمواد الترويجية والدعم؛ رقع الصقة
;advertising and promotional materials and support
adhesive labels
_______________________________________ا ________________________________________
Priority claim: Claim Country : FR
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
Claim No : 4751271
رقم االدعاء 8604564 :
Claim Date : 02-04-2021
تاريخ االدعاء 55-58-5554 :
_______________________________________ا ________________________________________
Special condition : The registration of this
شتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون
trademark should be in Orange, Red, Purple, Dark
باأللوان البرتقالي واألحمر والبنفسجي واألزرق الغامق
blue, Light blue, Green and Yellow colors
واألزرق الفاتح واألخضر واألصفر وذلك بموجب النموذج
according to the print filed with the application.
المودع مع الطلب.
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Date of
eaaN tpac lppA:

16/09/2021

اعالن الجريدة الرسمية

SOUQ AL BALADI
TRADING

lpc oapN ty

: Qatar
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Zone No. 85, Central

Applicant for
Correspondence

Trademark

16/09/2021

:تاريخ ايداع الطلب

السوق البلدي للتجارة

:اسم طالب التسجيل

قطر
شركة اجنبية

Market,
 رقم، السوق المركزي،40 المنطقة رقم
، المعمورة،54  عقار رقم،000 الشارع
Street No. 955, Property No.
الدوحة قطر
21, Al Maamoura, Doha Qatar
Abu-Ghazaleh Intellectual
-921100 أبوغزالة للملكية الفكرية
Property 921100- 11192
, عمان,921100/11192 ب.ص11192
P.O.BOX (921100)
االردن
Amman,11192 Jordan
Class
الصنف
180493
16
16
180493

Goods/Services

Absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff
packaging; adhesive tapes for stationery or
household purposes; adhesive bands for stationery
or household purposes; bags [envelopes, pouches]
of paper or plastics, for packaging; bags for
microwave cooking; bookends; booklets; glue for
stationery or household purposes / pastes for
stationery or household purposes; greeting cards;
handkerchiefs of paper; humidity control sheets of
paper or plastic for foodstuff packaging; ledgers
[books]; paper; paper sheets [stationery]; paper
clasps; paper tapes and cards for the recordal of
computer programmes; plastic bubble packs for
wrapping or packaging; printed timetables; sheets
of reclaimed cellulose for wrapping; table linen of
paper; table napkins of paper; table runners of
paper; tablemats of paper; tags for index cards;
tissues of paper for removing make up; toilet paper
/ hygienic paper; towels of paper; writing paper.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

،أوراق مصنوعة من الورق أو البالستيك لتغليف األطعمة
 أشرطة،أشرطة الصقة للقرطاسية أو لألغراض المنزلية
 األكياس،الصقة لالستخدامات القرطاسية أو لألغراض المنزلية
،(مغلفات) األكياس المصنوعة من الورق أو البالستيك للتغليف
، مساند الكتب،أكياس للطبخ باستخدام فرن الميكروويف
 بطاقات، غراء للقرطاسية أو لألغراض المنزلية،الكتيبات
 صحائف مراقبة الرطوبة من الورق، المناديل الورقية،التهنئة
، الورق، دفاتر محاسبة،أو من البالستيك لتعبئة المواد الغذائية
 أشرطة وبطاقات، مشابك للورق،]صفائح من الورق [قرطاسية
 أكياس الفقاقيع البالستيكية،من الورق لتسجيل برامج الحاسوب
 أوراق لف من، جداول مواعيد مطبوعة،للتغليف أو التعبئة
 المناديل الورقية، مفارش المائدة الورقية،السيليلوز المستخلص
، المفارش الورقية ألواني المائدة، أغطية الموائد الورقية،للموائد
 ورق، المناديل الورقية إلزالة المكياج،رقع للبطاقات الدليلية
. ورق الكتابة، المناشف الورقية،المراحيض
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تاريخ ايداع الطلب:

22/09/2021

اسم طالب التسجيل:

انسايت هولدينغز كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

22/09/2021

Date of

Incyte Holdings Corporation
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

1801 Augustine Cut Off,
 4454اوغستين كت اوف ،ويلمنغتون،
ديالوير  ،40453الواليات المتحدة
Wilmington, Delaware 19803,
األمريكية
United States
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية -921100
Property 921100- 11192 TAG
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية
Org Building No. 104, Mecca
رقم  ،458شارع مكة
Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
180187
16
16
180187

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الكتيبات (البروشورات) والنشرات اإلخبارية والنشرات المتعلقة
بالمسائل الطبية واإلجراءات وأعراض المرض ودعم المرضى
وبناء المجتمع.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 05740360 :
تاريخ االدعاء 54-58-5554 :

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Brochures, newsletters, and pamphlets relating to
medical issues, procedures, disease symptoms,
patient support and community building.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90619379
Claim Date : 01-04-2021
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تاريخ ايداع الطلب:

22/09/2021

اسم طالب التسجيل:

انسايت هولدينغز كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

22/09/2021

Date of

Incyte Holdings Corporation
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

1801 Augustine Cut Off,
 4454اوغستين كت اوف ،ويلمنغتون،
ديالوير  ،40453الواليات المتحدة
Wilmington, Delaware 19803,
األمريكية
United States
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية -921100
Property 921100- 11192 TAG
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية
Org Building No. 104, Mecca
رقم  ،458شارع مكة
Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
180188
16
16
180188

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الكتيبات (البروشورات) والنشرات اإلخبارية والنشرات المتعلقة
بالمسائل الطبية واإلجراءات وأعراض المرض ودعم المرضى
وبناء المجتمع.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 05754500 :
تاريخ االدعاء 55-58-5554 :

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Brochures, newsletters, and pamphlets relating to
medical issues, procedures, disease symptoms,
patient support and community building.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90621055
Claim Date : 02-04-2021

155

تاريخ ايداع الطلب:

30/09/2021

اسم طالب التسجيل:

ويكيميديا فاونديشين ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 4مونتغمري ستريت ،سويت  ،4755سان
فرانسيسكو ،كاليفورنيا ،08458 ،الواليات
المتحدة األمريكية
الفكرية -921100

أبوغزالة للملكية
11192ص.ب  ,921100/11192عمان,
االردن
180495

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المنشورات المطبوعة وبالتحديد الكتب واألدلة المتعلقة
بموسوعة على اإلنترنت ومحتويات تعليمية أخرى.

16

30/09/2021

Date of

Wikimedia Foundation, Inc.
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

1 Montgomery Street, Suite
1600, San Francisco,
California, 94104, United
States
Abu-Ghazaleh Intellectual
Property 921100- 11192
)P.O.BOX (921100
Amman,11192 Jordan
Class
180495
16

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Printed publications, namely, books and manuals
regarding an online encyclopedia and other
educational content.
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تاريخ ايداع الطلب:

04/11/2021

اسم طالب التسجيل:

المركز االردني للتصميم والتطوير

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
هيئة حكومية
عمان  -الشريف حسين بن علي  -بناية رقم
47

04/11/2021

Date of

Jordan design & development
bureau
: Jordan
GOVERNMENT BODY

eaaN tpac lppA:

amman - al sharif hussein bin
ali - building no 16

المحامي الشريف حسن علي ابو العصام
 11180 -35135عمان
180195

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

األحرف الفوالذية ,بكرات لألشرطة الالصقة لوازم مكتبية.
أقالم حبر فوالديه الجرائد أقمشة األعالم المصنوعة من أورقء
أختام عناوين مكابس المشابك السلكية لوازم مكتبية .ملفات
للوثائق قرطاسية .االت كتابة العناوين الورق  ٠الملصقات ,
األلبومات أقالم الرصاص لوحات إعالنات من الورق أو الورق
المقوى  .االت ختم الرسوم لالستخدام المكتبي االت ختم
للمكاتب؛ مشابك تستخدم في المكاتب.

35135- 11180
16

16

Class

180195

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

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

04/11/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة النشامى لخدمات االمن والحماية
م.خ.م
االردن
م.خ.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ش وصفي التل  -عمارة الفيصلية رقم 76
الطابق 0

04/11/2021

Date of

Al Nashama For Security
services psc
: Jordan

eaaN tpac lppA:

wasfi al - tell - al - fesaliha
building no . 67 fifth floor

المحامي الشريف حسن علي ابو العصام
 11180 -35135عمان
180196

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

األحرف الفوالذية ,بكرات لألشرطة الالصقة لوازم مكتبية.
أقالم حبر فوالديه الجرائد أقمشة األعالم المصنوعة من أورق
أختام عناوين مكابس المشابك السلكية لوازم مكتبية .ملفات
للوثائق قرطاسية .االت كتابة العناوين الورق  ٠الملصقات ,
األلبومات أقالم الرصاص لوحات إعالنات من الورق أو الورق
المقوى  .االت ختم الرسوم لالستخدام المكتبي  .االت ختم
للمكاتب؛ مشابك تستخدم في المكاتب.

35135- 11180
16

16

Class

180196

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

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

29/11/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة منطقة جودبي الصناعية ذ.م.م
االردن
مناطق حرة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

29/11/2021

Date of

JODDB Industrial park LLC
: Jordan
FREE ZONES

eaaN tpac lppA:

الشريف حسين بن علي  -عمارة رقم 47

Al- sharif hussein bin ali
building no 16

المحامي الشريف حسن علي ابو العصام
 11180 -35135عمان

35135- 11180 amman

180192

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

األحرف الفوالذية ,بكرات لألشرطة الالصقة لوازم مكتبية.
أقالم حبر فوالذية الجرائد أقمشة األعالم المصنوعة من أورق
أختام عناوين :مكابس المشابك السلكية لوازم مكتبية ,ملفات
للوثائق قرطاسية .االت كتابة العناوين الورق*  ,الملصقات ,
األلبومات أقالم الرصاص لوحات إعالنات من الورق أو الورق
المقوى  ,االت ختم الرسوم  .لالستخدام المكتبي  .االت ختم
للمكاتب مشابك تستخدم في المكاتب.

16

16

Class

180192

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

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, papers*,posters, albums, pencils,
advertisement boards of papers cardboard,
franking machines for office use, sealing machines
for offices, clips for offices.
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تاريخ ايداع الطلب:

04/01/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة طلبات للتجارة العامة والمقاوالت
ذات مسؤولية محدودة
كويت
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة /الشارع القطعة  555رقم الوحدة
 55550مبنى المجلس األولمبي األسيوي.
شارع سالم المبارك .محافظة حولي.
السالمية الكويت
شركة التميمي للمحاماة واالستشارات
القانونية المحامي المناب عالء البطاينة
 11195 -18055عمان
الصنف
180295

من اجل البضائع/الخدمات التالية

صفائح ماصة من الورق أو البالستيك لتغليف المواد الغذانية»
علب من الورق المقوى أو الورق؛  ٠أكياس ورقية مخروطية؛
أكياس [مغلفات وأجربة] من الورق أو البالستيك للتعبدة؛ أكياس
للطبخ باستخدام فرن الميكروويف .أكياس نفايات من الورق أو
البالستيك .أغطية قوارير من الورق المقوى أو الورقء؛ أغلفة
قوارير من الورق المقوى أو الورق؛ ورق بالستيكي ذو فقّاعات
[للف أو التغليف] .صحون من الورقء» مصافي قهوة من
الورقء أكياس نفايات من الورق أو البالستيك .صفائح للتحكم
بالرطوبة من الورق أو البالستك لتغليف المواد الغذائنية» ورق
تغليف؛ :مناشف من الورقء رقائق بالستيكية للتغليف .مواد
تغليف مصنوعة من النشاء الفتات من الورق أو الورق
المقوىء مناديل من الورق» ورق لف.

04/01/2022

Date of

& Talabat General Trading
Contracting Company W.L.L.
: Kuwait
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

City/Street Plot 002 Unit No.
00029 Building Olympic
Council of Asia, Salim Al
Mubarak Street Hawally, ,
Salmiya, Kuwait
18055- 11195 amman

16

16

Class

180295

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff
packaging; Boxes of cardboard or paper; Bubble
;packs (Plastic --- ) for wrapping or packaging
Bags (Conical paper --- ); Bags [envelopes,
pouches] of paper or plastics, for packaging; Bags
for microwave cooking; Bags (Garbage --- ) of
paper or of plastics; Bottle envelopes of cardboard
; ;or paper; Bottle wrappers of cardboard or paper
;) Coasters of _ paper; Coffee filters (Paper ---
Garbage bags | of paper or of Plastics; Humidity
control sheets of paper or plastic for foodstuff
packaging; Packing paper Towels of paper; Plastic
film for wrapping; Packaging material made of
| ;~*arches; Signboards of paper or cardboard
Napkins of paper; Wrapping paper.
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تاريخ ايداع الطلب:

06/03/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة لميس لصناعة المنظفات

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
ذ.م.م
سحاب /مدينة الملك عبدهللا الثاني الصناعية

180246

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الورق الصحي ومنتجات الورق من جميع األنواع ويشمل ذلك
المحارم والمناديل الورقية وورق التواليت وبشاكير الورق
المستعمل للوجه والشاش الورقي المستعمل للتنظيف

Lamis For Manufacture
Detergents Co .
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

Sahab/King Abdullah Ll
Industrial City

 11192 -922580سحاب /مدينة الملك
عبدهللا الثاني الصناعية
الصنف

06/03/2022

Date of

922580- 11192 Sahab/King
Abdullah Ll Industrial City
16

16

Class

180246

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Hygienic paper and products of all kinds,
including paper tissue paper for cleaning purposes,
tissue and paper napkins.
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Date of

17/08/2021

eaaN tpac lppA:

TotalEnergies SE
: France
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

2 place Jean Millier La Défense
6 92400 Courbevoie France

17/08/2021

:تاريخ ايداع الطلب

توتال إنرجي ش أ
فرنسا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

05855 7  بالس جان ميلير ال ديفينس5
كوربيفوا فرنسا

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
-  عمان11184 -921100ب.ص
PROPERTY P.O.Box921100 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني
11184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180376
17
17
180376

Goods/Services

Semi-finished artificial and synthetic resins;
elastomer polymers; polymer films (other than for
packaging or wrapping); synthetic rubber;
unprocessed and semi-finished gums; semifinished plastics materials; plastic packaging,
namely: bags, sachets, film and sheets; rubber
stoppers; insulating products and materials;
insulating oils and greases; seals and sealants
________________________________________
Priority claim: Claim Country : FR
Claim No : 4751271
Claim Date : 02-04-2021
________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in Orange, Red, Purple, Dark
blue, Light blue, Green and Yellow colors
according to the print filed with the application.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الراتينجات االصطناعية والصناعية شبه المصنعة نهائيا؛
البوليمرات المرنة؛ أغشية البوليمر (بخالف التغليف أو اللف)؛
مطاط اصطناعي؛ الصمغ غير المعالج وشبه المنتهي؛ مواد
 الحقائب:ً وتحديدا،بالستيكية شبه منتهية؛ األغلفة البالستيكية
واالكياس واألغشية والصفائح؛ السدادات المطاطية؛المنتجات
والمواد العازلة؛ زيوت وشحوم عازلة؛ السدادات ومانعات
التسرب

FR : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
8604564 : رقم االدعاء
55-58-5554 : تاريخ االدعاء
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون: _اشتراطات خاصة
باأللوان البرتقالي واألحمر والبنفسجي واألزرق الغامق
واألزرق الفاتح واألخضر واألصفر وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب:

18/11/2021

اسم طالب التسجيل:

ميرك كيه جي ايه ايه
المانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فرانكفورتر شتراسيه ، 505دي78503 -
دارمشتات،المانيا

18/11/2021

Date of

Merck KGaA
: Germany
Foreign Company

tpac lppAeaaN:

Frankfurter Strasse 250, D64293 Darmstadt,Germany

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180357
17
17
180357

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

COLORQUANT
من اجل البضائع/الخدمات التالية

األغشية الملونة للمركبات؛ األغشية البالستيكية الملونة
المستخدمة للنوافذ.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءDE :
رقم االدعاء 355554544588.7 :
تاريخ االدعاء 55-50-5554 :

Goods/Services

Tinted films for vehicles; tinted plastic films for
use on window.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : DE
Claim No : 302021011244.6
Claim Date : 20-05-2021
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تاريخ ايداع الطلب:

02/04/2017

اسم طالب التسجيل:

بيير بالمان أس .أيه جيه ال تي.
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  75444دبي ،اإلمارات العربية
المتحدة

Pierre Balmain S.A JLT
: United Arab Emirates
Foreign Company

AeaaN tpac lpp:

سماس للملكية
11191عمان -االردن

P.O. Box 62888 Dubai, UAE

الفكرية ص.ب-910580

180429

02/04/2017

Date of

الصنف

SMAS INTELLECTUAL
PROPERTY P.O.Box91058011191 AMMAN-JORDAN
Class
180429
18
18

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

BALMAIN
من اجل البضائع/الخدمات التالية

الجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة؛ جلود مصنعة أو شبه
مصنعة؛ جلود اصطناعية؛ حقائب؛ جزادين بمقبض؛ جزادين
للعمالت المعدنية؛ محافظ؛ حقائب بأحزمة؛ محافظ لملحقات
األحزمة؛ حافظات بطاقات االعتماد مصنوعة من الجلد؛ عُلب
للمفاتيح؛ عُلب للمفاتيح مصنوعة من الجلود المدبوغة المقلدة؛
عُلب للمفاتيح مصنوعة من الجلود المدبوغة والجلد؛ حقائب
ظهر؛ حقائب رياضية لكافة األغراض؛ حقائب للجنود؛ حقائب
للشاطئ؛ محافظ جلدية [مصنوعات جلدية]؛ حقائب لحمل
المستندات؛ حقائب جلدية؛ حافظات لبطاقات األعمال؛ حقائب
تسوق مع عجالت؛ حقائب تسوق من النسيج؛ خزانات لثياب
السفر؛ حقائب مدرسية؛ حقائب سفر؛ حقائب للرياضة؛ حقائب
سفر قماشية؛ حقائب كتف؛ حقائب صغير تثبت حول الخصر؛
حقائب لمستحضرات التجميل (فارغة)؛ حقائب من الجلود
المدبوغة المقلدة (فارغة)؛ صناديق ثياب وحقائب سفر؛ حقائب
امتعة السفر مصنوعة من الجلود المدبوغة؛ صناديق مصنوعة
من الجلود المدبوغة؛ سيور مصنوعة من الجلود المدبوغة
المقلدة؛ أكياس [مغلفات وأجربة] من الجلد للتعبئة؛ مظالت،
شماسي؛ عصي؛ مقود للحيوانات؛ رسن جلدي؛ مخرمات جلدية؛
أغطية جلدية لألثاث؛ مالبس للحيوانات األليفة.

Goods/Services

Leather and imitations of leather; leather,
;unworked or semi-worked; artificial leather; bags
;clutch purses; coin purses; wallets; belt bags
wallets for attachment to belts; credit card holders
made of leather; keycases; key cases of imitation
;leather; key-cases of leather and skins; rucksacks
;all-purpose sports bags; haversacks; beach bags
briefcases [leather goods]; carrying cases for
;documents; briefbags; business card cases
shopping bags with wheels attached; textile
shopping bags; travel garment covers; school
satchels; suitcases; sports bags; holdalls; shoulder
bags; bum-bags; cosmetic bags (empty); cases of
imitation leather (empty); trunks and travelling
bags; luggage tags of leather; boxes made of
leather; straps made of imitation leather; bags
;[envelopes, pouches] of leather, for packaging
umbrellas; parasols; walking sticks; leads for
animals; leather leashes; leather laces; furniture
coverings of leather; clothing for pets
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تاريخ ايداع الطلب:

30/11/2020

اسم طالب التسجيل:

لويس فيراود إس أيه دي إم سي سي
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 444000 .دبي ،اإلمارات العربية
المتحدة
بيانات للملكية
11191بناية رقم  ،4حي الصالحين ،
شارع محمد هليل عمان
180434

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الجلود المدبوغة  ،والجلود المدبوغة المقلدة  ،جلود الحيوانات ،
الصناديق وحقائب السفر  ،حقائب األمتعة  ،المظالت  ،عصى
المظالت البارسول  ،وعصى المشي  ،السياط وأسرجة الخيول
 ،سروج للركوب  ،حقائب اليد  ،حقائب الرحالت السياحية ،
أطقم حقائب السفر ،والصناديق المكسوة بالجلد  ،الحقائب
المكسوة للسفر  ،حقائب المدرسة  ،محافظ الجيب  ،حقائب
الظهر  ،حقائب للتخييم  ،حقائب للرياضة  ،أحزمة جلدية ،
سيور جلدية  ،خيوط جلدية  ،حماالت لألطفال  ،حقائب لحمل
األطفال  ،حقائب للشاطىء  ،حقائب البطاقات (المفكرات) ،
حقائب المستندات  ،حقائب المفاتيح (مكسوة بالجلد)  ،علب
مفاتيح  ،حقائب صغير مجهزة لمستحضرات التجميل  ،الجزدان
ليس من المعادن النفيسة  ،صناديق للقبعات  ،الحقائب الفارغة
(غير مجهزة) كسوة للحيوانات  ،محافظ جلدية  ،هياكل حقائب
اليد  ،جلود من الفرو  ،شماسي  ،جرابات جلدية  ،أكياس تسوق
 ،صمامات جلدية  ،حقائب تسوق  ،حامالت للمفاتيح ،جلود
الحيوانات الخام أو المدبوغة؛ صناديق ثياب وحقائب سفرية؛
المظالت والشماسي والعصي؛ السياط ،سروج وأطقم الخيل

LOUIS FERAUD SA DMCC
: United Arab Emirates
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

P.O. BOX 111999 Dubai,
United Arab Emirates

الفكرية ص.ب-910580

الصنف

30/11/2020

Date of

18

Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191
Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
Class
180434
18

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Leather and imitations of leather; animal skins
;luggage and baggage; carrying bags; umbrellas
; umbrellas stick; parasols; walking stick; whips
;harness; riding saddles; handbag; travel tours bags
luggage sets; leather-coated trunks; travelling
;bags, covered; school bags; pocket wallets
;backpacks; bags for campers; bags for sports
;girths of leather; straps of leather; leather thread
baby carrier; pouch baby carriers; beach bags; card
bags [notebook] ; document bags; key bags [made
of leather]; key cases; vanity cases, fitted; purse,
not of precious metals ; hat boxes; bags, empty
[not fitted]; animals clothing; briefcases; handbag
;frames; fur-skins; parasols; socks of leather
;shopping bags; valves of leather; shopping bags
key holders, animal skins, hides; trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery
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تاريخ ايداع الطلب:

30/11/2020

اسم طالب التسجيل:

لويس فيراود إس أيه دي إم سي سي
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 444000 .دبي ،اإلمارات العربية
المتحدة
بيانات للملكية
11191بناية رقم  ،4حي الصالحين ،
شارع محمد هليل عمان
180430

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الجلود المدبوغة  ،والجلود المدبوغة المقلدة  ،جلود الحيوانات ،
الصناديق وحقائب السفر  ،حقائب األمتعة  ،المظالت  ،عصى
المظالت البارسول  ،وعصى المشي  ،السياط وأسرجة الخيول
 ،سروج للركوب  ،حقائب اليد  ،حقائب الرحالت السياحية ،
أطقم حقائب السفر ،والصناديق المكسوة بالجلد  ،الحقائب
المكسوة للسفر  ،حقائب المدرسة  ،محافظ الجيب  ،حقائب
الظهر  ،حقائب للتخييم  ،حقائب للرياضة  ،أحزمة جلدية ،
سيور جلدية  ،خيوط جلدية  ،حماالت لألطفال  ،حقائب لحمل
األطفال  ،حقائب للشاطىء  ،حقائب البطاقات (المفكرات) ،
حقائب المستندات  ،حقائب المفاتيح (مكسوة بالجلد)  ،علب
مفاتيح  ،حقائب صغير مجهزة لمستحضرات التجميل  ،الجزدان
ليس من المعادن النفيسة  ،صناديق للقبعات  ،الحقائب الفارغة
(غير مجهزة) كسوة للحيوانات  ،محافظ جلدية  ،هياكل حقائب
اليد  ،جلود من الفرو  ،شماسي  ،جرابات جلدية  ،أكياس تسوق
 ،صمامات جلدية  ،حقائب تسوق  ،حامالت للمفاتيح ،جلود
الحيوانات الخام أو المدبوغة؛ صناديق ثياب وحقائب سفرية؛
المظالت والشماسي والعصي؛ السياط ،سروج وأطقم الخيل

LOUIS FERAUD SA DMCC
: United Arab Emirates
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

P.O. BOX 111999 Dubai,
United Arab Emirates

الفكرية ص.ب-910580

الصنف

30/11/2020

Date of

18

Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191
Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
Class
180430
18

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Leather and imitations of leather; animal skins
;luggage and baggage; carrying bags; umbrellas
; umbrellas stick; parasols; walking stick; whips
;harness; riding saddles; handbag; travel tours bags
luggage sets; leather-coated trunks; travelling
;bags, covered; school bags; pocket wallets
;backpacks; bags for campers; bags for sports
;girths of leather; straps of leather; leather thread
baby carrier; pouch baby carriers; beach bags; card
bags [notebook] ; document bags; key bags [made
of leather]; key cases; vanity cases, fitted; purse,
not of precious metals ; hat boxes; bags, empty
[not fitted]; animals clothing; briefcases; handbag
;frames; fur-skins; parasols; socks of leather
;shopping bags; valves of leather; shopping bags
key holders, animal skins, hides; trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery
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تاريخ ايداع الطلب:

30/11/2020

اسم طالب التسجيل:

لويس فيراود إس أيه دي إم سي سي
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 444000 .دبي ،اإلمارات العربية
المتحدة
بيانات للملكية
11191بناية رقم  ،4حي الصالحين ،
شارع محمد هليل عمان
180433

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الجلود المدبوغة  ،والجلود المدبوغة المقلدة  ،جلود الحيوانات ،
الصناديق وحقائب السفر  ،حقائب األمتعة  ،المظالت  ،عصى
المظالت البارسول  ،وعصى المشي  ،السياط وأسرجة الخيول
 ،سروج للركوب  ،حقائب اليد  ،حقائب الرحالت السياحية ،
أطقم حقائب السفر ،والصناديق المكسوة بالجلد  ،الحقائب
المكسوة للسفر  ،حقائب المدرسة  ،محافظ الجيب  ،حقائب
الظهر  ،حقائب للتخييم  ،حقائب للرياضة  ،أحزمة جلدية ،
سيور جلدية  ،خيوط جلدية  ،حماالت لألطفال  ،حقائب لحمل
األطفال  ،حقائب للشاطىء  ،حقائب البطاقات (المفكرات) ،
حقائب المستندات  ،حقائب المفاتيح (مكسوة بالجلد)  ،علب
مفاتيح  ،حقائب صغير مجهزة لمستحضرات التجميل  ،الجزدان
ليس من المعادن النفيسة  ،صناديق للقبعات  ،الحقائب الفارغة
(غير مجهزة) كسوة للحيوانات  ،محافظ جلدية  ،هياكل حقائب
اليد  ،جلود من الفرو  ،شماسي  ،جرابات جلدية  ،أكياس تسوق
 ،صمامات جلدية  ،حقائب تسوق  ،حامالت للمفاتيح ،جلود
الحيوانات الخام أو المدبوغة؛ صناديق ثياب وحقائب سفرية؛
المظالت والشماسي والعصي؛ السياط ،سروج وأطقم الخيل

LOUIS FERAUD SA DMCC
: United Arab Emirates
Foreign Company

lppA eaaN tpac:

P.O. BOX 111999 Dubai,
United Arab Emirates

الفكرية ص.ب-910580

الصنف

30/11/2020

Date of

18

Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191
Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
Class
180433
18

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Leather and imitations of leather; animal skins
;luggage and baggage; carrying bags; umbrellas
; umbrellas stick; parasols; walking stick; whips
;harness; riding saddles; handbag; travel tours bags
luggage sets; leather-coated trunks; travelling
;bags, covered; school bags; pocket wallets
;backpacks; bags for campers; bags for sports
;girths of leather; straps of leather; leather thread
baby carrier; pouch baby carriers; beach bags; card
bags [notebook] ; document bags; key bags [made
of leather]; key cases; vanity cases, fitted; purse,
not of precious metals ; hat boxes; bags, empty
[not fitted]; animals clothing; briefcases; handbag
;frames; fur-skins; parasols; socks of leather
;shopping bags; valves of leather; shopping bags
key holders, animal skins, hides; trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery
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تاريخ ايداع الطلب:

26/05/2021

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

26/05/2021

Date of

DC Comics
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

2900 West Alameda Avenue,
 5055ويست االميدا افينيو ،بربانك،
كاليفورنيا  ،04050الواليات المتحدة
Burbank, California 91505,
االميركية
USA
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
180399
18
18
180399

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

THE FLASH
من اجل البضائع/الخدمات التالية

حقائب الرياضيين المحمولة على الظهر وحقائب الظهر لألطفال
والحقائب التي توضع على الظهر وحقائب الشاطئ وحقائب
الكتب وحقائب حفاظات األطفال والحقائب القماشية اسطوانية
الشكل وحقائب سعاة البريد وحقائب المستندات والحقائب
للصاالت الرياضية وحقائب الحمل ومحافظ النقود المعدنية
وحقائب الخصر ذات األشكال المبتكرة والحقائب المحمولة على
الظهر والحقائب المعلقة على الخصر وأكياس التسوق وحقائب
التسوق المعدة إلعادة االستخدام؛ المظالت؛ محافظ النقود؛
اإلكسسوارات المصنوعة من الجلد ،تحديدا :محافظ النقود
وحقائب اليد وقشط الكتف.

Goods/Services

Athletic bags, baby backpacks, backpacks, beach
bags, book bags, diaper bags, duffel bags,
messenger bags, brief cases, gym bags, tote bags,
coin purses, fanny packs, knapsacks, waist packs,
;shopping bags, re-useable shopping bags
umbrellas; wallets; accessories made of leather,
namely, wallets, handbags and shoulder belts.
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تاريخ ايداع الطلب:

26/05/2021

اسم طالب التسجيل:

بيبي بيورن ايه بي
سويد
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

بايبرسفاج  ،63 465 ،5سولنا ،السويد

26/05/2021

Date of

BabyBjörn AB
: Sweden
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Pipersväg 2, 170 73, Solna,
Sweden

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
11184 Amman/ Al Shmeisani/
/شارع األمير شاكر بن زيد
Prince Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
180313
18
18
180313

من اجل البضائع/الخدمات التالية

حامالت االطفال؛ أغطية الحماية من أشعة الشمس لحامالت
األطفال؛ أغطية حامالت األطفال؛ لبادات التسنين لحامالت
األطفال؛ حقائب الظهر للحفاضات؛ حقائب مستلزمات رعاية
األطفال وحقائب الحفاضات؛ الحقائب وحقائب اليد؛ حقائب
الظهر؛ أكياس تغيير حفاضات األطفال القابلة للتحويل؛ حبال
حمل األطفال (المصنوعة من الصوف).

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Baby carriers; sun cover for baby carriers; covers
;for baby carriers; teething pads for baby carriers
;diaper backpacks; nursery bags and diaper bags
bags and handbags; rucksacks; transformable baby
changing bags; slings for carrying infants (made of
fleece).
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تاريخ ايداع الطلب:

13/06/2021

اسم طالب التسجيل:

لويس فايتون ماليتير
فرنسا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،5ريو دو بونت-نيوف 60554باريس
فرنسا

13/06/2021

Date of

Louis Vuitton Malletier
: France
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

2, Rue Du Pont-neuf75001
ParisFrance

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
11184 Amman/ Al Shmeisani/
/شارع األمير شاكر بن زيد
Prince Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
180350
18
18
180350

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

LVAEROGRAM
من اجل البضائع/الخدمات التالية

الحقائب؛ حقائب الظهر؛ حقائب اليد؛ حقائب السفر؛ حقائب
السفر الصغيرة؛ حقائب المستندات والملفات؛ حقائب التسوق
ذات العجالت؛ أكياس مشبكة للتسوق؛ صناديق المالبس
(حقائب)؛ حقائب السفر؛ صناديق الثياب للسفر؛ حقائب
مستحضرات التجميل غير المخصصة الستخدام معين؛ أطقم
السفر (جلديات)؛ حقائب حمل األلبسة واألحذية للسفر؛ العلب
الجلدية للقبعات؛ الصناديق الجلدية أو المصنوعة من األلواح
الجلدية؛ محافظ الجيب؛ الجزادين؛ محافظ للبطاقات [محافظ
جيب]؛ حافظات بطاقات األعمال؛ حافظات المفاتيح؛ رقع
التعليق لحقائب السفر؛ الرقع الجلدية؛ الخيوط الجلدية؛ قشط
التعليق على الكتف المصنوعة من الجلود أو الجلود المقلدة ؛
القشط المصنوعة من الجلود أو الجلود المقلدة؛ الجلود والجلود
المقلّدة؛ حقائب حمل الحيوانات األليفة؛ أطواق للحيوانات؛
األلجمة الجلدية
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء 8645550 :
تاريخ االدعاء 48-45-5555 :

Goods/Services

;Bags; backpacks; handbags; travelling bags
valises; attaché cases; wheeled shopping bags; net
;bags for shopping; trunks [luggage]; suitcases
travelling trunks; vanity cases, not fitted; travelling
sets [leatherware]; garment and shoes bags for
travel; hat boxes of leather; boxes of leather or
leather board; pocket wallets; purses; card cases
;[notecases]; business card cases; key cases
luggage tags; labels of leather; leather cord; leather
or imitations of leather shoulder straps; leather or
imitations of leather straps; leather and imitations
;of leather; bags to carry pets; collars for animals
leather leashes.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : FR
Claim No : 4712209
Claim Date : 14-12-2020
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تاريخ ايداع الطلب:

05/08/2021

اسم طالب التسجيل:

جانسبورت اباريل كورب.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

05/08/2021

Date of

JanSport Apparel Corp.
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

3411 Silverside Road,
 3844سيلفرسايد رود ،ويليمينغتون،
ديالوير  ،40445الواليات المتحدة
Wilmington, Delaware 19810,
االميركية
USA
SABA & CO
سابا وشركاهم للملكية الفكرية  07 -شارع
INTELLECTUAL
االمير شاكر بن زيد ,الشميساني االردن
PROPERTY - 56, PRINCE
SHAKER BIN ZAID
ST.,SHEMISSANI
Class
الصنف
180211
18
18
180211

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الجلود والجلود المقلدة وحقائب للسفر؛ حقائب اليد؛ الحقائب
المدرسية؛ الحقائب الرياضية وأللعاب القوى؛ حقائب حمل
األغراض؛ الحقائب التي تعلق على الكتف؛ حقائب الحمل ؛
الحقائب ذات الحماالت ؛ الحقائب؛ حقائب مستحضرات التجميل
المباعة فارغة؛ حقائب السفر؛ حقائب الظهر؛ الحقائب المحمولة
على الظهر؛ االمتعة؛ حقائب حفاظات األطفال؛ الحقائب
االسطوانية الشكل ؛ حقائب الخصر؛ محافظ النقود؛ الظروف؛
المقابض للحقائب؛ الجزادين؛ جزادين مع حماالت المعصم؛
المظالت

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Leather and leather imitations, travel bags
;handbags; schoolbags; sport and athletic bags
carry-all bags; shoulder bags; tote bags; satchel
;bags; bags; cosmetic bags sold empty; suitcases
rucksacks; backpacks; luggage; diaper bags; duffle
;bags; waist bags; wallets; pouches; clutches
purses; wristlets; and umbrellas
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تاريخ ايداع الطلب:

15/08/2021

اسم طالب التسجيل:

سيرو باون 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

15/08/2021

eaaN tpac lppA:

CIRO PAONE SPA
: Italy

Foreign Company

VIA S. PASQUALE A
فيا اس باسكويل اتشيايا  45454 ،43نابولي
ايطاليا
CHIAIA 83, 80121 NAPOLI
ITALY
SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180354
18
18
180354

من اجل البضائع/الخدمات التالية

صناديق المالبس (حقائب)؛ الحقائب؛ حقائب اليد؛ حقائب
الظهر؛ االمتعة؛ حقائب الملفات (سلع جلدية)؛ محافظ المفاتيح
(البضائع الجلدية)؛ المظالت؛ محافظ للبطاقات [محافظ جيب]؛
حامالت المستندات (سلع جلدية)؛ محافظ الجيب؛ محافظ النقود
المعدنية؛ حقائب حمل األدوات الموسيقية؛ حقائب اليد؛ حقائب
السفر؛ الصناديق الجلدية أو المصنوعة من األلواح الجلدية؛
حقائب مدرسية تعلق على الكتف؛ السروج؛ مالبس للحيوانات
األليفة؛ أطواق للحيوانات؛ حقائب مستحضرات التجميل غير
المجهزة
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءIT :
رقم االدعاء 355554555446735 :
تاريخ االدعاء 58-57-5554 :
_______________________________________ا
شتراطات خاصة  :ان تسجيل هذه العالمة محدد باللون ،
األزرق ،وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

Date of

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Trunks [luggage]; bags; handbags; backpacks
luggage; briefcases (articles of leather); key cases
;](leather goods); umbrellas; card cases [notecases
;document holders (leather goods); pocket wallets
coin purses; music cases; bags by hands; travelling
bags; boxes of leather or leatherboard; school
satchels; saddlery; clothing for pets; collars for
animals; vanity cases, not fitted
________________________________________
Priority claim: Claim Country : IT
Claim No : 302021000117632
Claim Date : 24-06-2021
________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be limited in colour blue,
according to the printfiled with the application.
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تاريخ ايداع الطلب:

17/08/2021

اسم طالب التسجيل:

توتال إنرجي ش أ
فرنسا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 5بالس جان ميلير ال ديفينس 05855 7
كوربيفوا فرنسا

17/08/2021

Date of

TotalEnergies SE
: France
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

2 place Jean Millier La Défense
6 92400 Courbevoie France

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180377
18
18
180377

من اجل البضائع/الخدمات التالية

األمتعة والحقائب وغيرها من الحماالت؛ المظالت والشماسي
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء 8604564 :
تاريخ االدعاء 55-58-5554 :
_______________________________________ا
شتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون
باأللوان البرتقالي واألحمر والبنفسجي واألزرق الغامق
واألزرق الفاتح واألخضر واألصفر وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب.

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Luggage, bags and other carriers; umbrellas,
parasols
________________________________________
Priority claim: Claim Country : FR
Claim No : 4751271
Claim Date : 02-04-2021
________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in Orange, Red, Purple, Dark
blue, Light blue, Green and Yellow colors
according to the print filed with the application.
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تاريخ ايداع الطلب:

30/09/2021

اسم طالب التسجيل:

امازون تكنولوجيز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 845تيري أفنيو نورث ،سياتل ،واشنطن،
الواليات المتحدة االمريكية 04450
بيانات للملكية
11191بناية رقم  ،4حي الصالحين ،
شارع محمد هليل عمان
180425

Amazon Technologies, Inc
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

410 Terry Ave N, Seattle, WA,
USA 98109

الفكرية ص.ب-910580

الصنف

30/09/2021

Date of

18

Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191
Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
Class
180425
18

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

WONDER BOUND
من اجل البضائع/الخدمات التالية

| الجمة .ناقالت الديوانات .حبل مقود للحيوانات .اطواق
للحيوانات .مالبس للديوانات االليفة .ربطات شعر للحيوانات
األليفة على شكل فيونكة.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 05743504 :
تاريخ االدعاء 35-53-5554 :

Goods/Services

;Harnesses; Animal carriers; Animal leashes
Collars for animals; Pet clotriing; Pet hair bows se
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90613251
Claim Date : 30-03-2021
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تاريخ ايداع الطلب:

18/11/2021

اسم طالب التسجيل:

جروب جو سبورت
فرنسا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 46افينيو دي ال فاليسي،
،34375ساسيناجي ،فرنسا

18/11/2021

Date of

GROUPE GO SPORT
: France
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

17 Avenue de la Falaise,
38360, SASSENAGE, France

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180360
18
18
180360

من اجل البضائع/الخدمات التالية

عصي صعود الجبال؛ حقائب الظهر والحقائب الرياضية
والحقائب ذات األحزمة وأكياس لألحذية والحقائب ذات
الحماالت وحقائب السفر وحقائب للمتسلقين وحقائب للتخييم
وحقائب الشاطئ والحقائب المدرسية ومحافظ النقود والجزادين
وحقائب التسوق ذات العجالت وحقائب اليد.

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Mountaineering poles; rucksacks, sports bags, belt
bags, shoe sacks, satchel bags, traveling bags, bags
for climbers, bags for campers, beach bags, school
bags, wallets, purses, wheeled shopping bags,
handbags.

_______________________________________ا ________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
لتنازل :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق
give owners the right to use Latin Letter (w)if used
باستعمال الحرف  wبمعزل عن العالمه
separately from the mark
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Date of

17/08/2021

pac lppAeaaN t:

TotalEnergies SE
: France
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

2 place Jean Millier La Défense
6 92400 Courbevoie France

17/08/2021

:تاريخ ايداع الطلب

توتال إنرجي ش أ
فرنسا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

05855 7  بالس جان ميلير ال ديفينس5
كوربيفوا فرنسا

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
-  عمان11184 -921100ب.ص
PROPERTY P.O.Box921100 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني
11184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180214
19
19
180214

Goods/Services

Non-metallic building materials; asphalts,
bitumen, tars and their derivatives thereof;
bituminous coatings and binders for use in
construction; non-metallic transportable structures
________________________________________
Priority claim: Claim Country : FR
Claim No : 4765720
Claim Date : 11-05-2021
________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in Orange, Red, Purple, Dark
blue, Light blue, Green and Yellow colors
according to the print filed with the application.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مواد البناء غير المعدنية؛ األسفلت والقار والقار ومشتقاته؛
الطالءات ومواد التماسك من القار المستخدمة في البناء؛ الهياكل
المتنقلة غير المعدنية

FR : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
8670655 : رقم االدعاء
44-50-5554 : تاريخ االدعاء
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون: اشتراطات خاصة
باأللوان البرتقالي واألحمر والبنفسجي واألزرق الغامق
واألزرق الفاتح واألخضر واألصفر وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
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Date of

17/08/2021

ac lppAeaaN tp:

TotalEnergies SE
: France
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

2 place Jean Millier La Défense
6 92400 Courbevoie France

17/08/2021

:تاريخ ايداع الطلب

توتال إنرجي ش أ
فرنسا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

05855 7  بالس جان ميلير ال ديفينس5
كوربيفوا فرنسا

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
-  عمان11184 -921100ب.ص
PROPERTY P.O.Box921100 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني
11184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180378
19
19
180378

Goods/Services

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Non-metallic building materials; asphalts,
bitumen, tars and their derivatives thereof;
bituminous coatings and binders for use in
construction; non-metallic transportable structures

مواد البناء غير المعدنية؛ األسفلت والقار والقار ومشتقاته؛
الطالءات ومواد التماسك من القار المستخدمة في البناء؛ الهياكل
المتنقلة غير المعدنية

________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in Orange, Red, Purple, Dark
blue, Light blue, Green and Yellow colors
according to the print filed with the application.

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون: شتراطات خاصة
باأللوان البرتقالي واألحمر والبنفسجي واألزرق الغامق
واألزرق الفاتح واألخضر واألصفر وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
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Date of
eaaN tpac lppA:

17/08/2021

:تاريخ ايداع الطلب

. ال. اس،تايلز انفيستمنتس اند هولدينجز

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

17/08/2021
Tiles Investments and
Holdings, S.L.

اسبانيا
شركة اجنبية

lpc oapN ty

: Spain
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Avenida Diagonal,

513 08029 –

Barcelona, Spain
Applicant for
Correspondence

Trademark

، – برشلونة54550 043 ،افينيدا دياجونال
اسبانيا

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
-  عمان11184 -921100ب.ص
PROPERTY P.O.Box921100 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني
11184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180238
19
19
180238

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ROCK & ROCK
Goods/Services

Tiles, wainscotting (not of metal), non-metal
bases, non-metal valances, friezes (non-metallic
building elements) and ceramic articles for walls;
paving for interior and exterior; sandstone for
building; stoneware paving blocks and surfaces;
tiles, non-metallic, for building; terra-cotta
(Building material).

الخدمات التالية/من اجل البضائع

البالط والكسوة الخشبية (ليست من المعدن) وقواعد غير معدنية
)وستائر غير معدنية وأفاريز (عناصر بناء غير معدنية
ومصنوعات من السيراميك للجدران؛ تبليط لألجزاء الداخلية
والخارجية؛ حجر رملي للبناء؛ قوالب وأسطح التبليط من
.)الحجر؛ البالط غير المعدني للبناء؛ تيرا كوتا (مواد بناء
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تاريخ ايداع الطلب:

17/08/2021

اسم طالب التسجيل:

تايلز انفيستمنتس اند هولدينجز ،اس .ال.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

17/08/2021
Tiles Investments and
Holdings, S.L.

اسبانيا
شركة اجنبية
افينيدا دياجونال – 54550 043 ،برشلونة،
اسبانيا

البالط والكسوة الخشبية (ليست من المعدن) وقواعد غير معدنية
وستائر غير معدنية وأفاريز (عناصر بناء غير معدنية)
ومصنوعات من السيراميك للجدران؛ تبليط لألجزاء الداخلية
والخارجية؛ حجر رملي للبناء؛ قوالب وأسطح التبليط من
الحجر؛ البالط غير المعدني للبناء؛ تيرا كوتا (مواد بناء).

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

– 513 08029

: Spain
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Avenida Diagonal,

Barcelona, Spain

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180335
19
19
180335

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Tiles, wainscotting (not of metal), non-metal
bases, non-metal valances, friezes (non-metallic
;building elements) and ceramic articles for walls
paving for interior and exterior; sandstone for
;building; stoneware paving blocks and surfaces
tiles, non-metallic, for building; terra-cotta
(Building material).
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تاريخ ايداع الطلب:

18/11/2021

اسم طالب التسجيل:

ميرك كيه جي ايه ايه
المانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فرانكفورت شتراسيه 78503 ،505
دارمشتات ،المانيا

18/11/2021

Date of

Merck KGaA
: Germany
Foreign Company

ppAeaaN tpac l:

Frankfurter Strasse 250, 64293
Darmstadt, Germany

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180203
19
19
180203

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

COLORQUANT
من اجل البضائع/الخدمات التالية

زجاج المباني؛ زجاج النوافذ للبناء؛ الزجاج الملون لالستخدام
في المباني.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءDE :
رقم االدعاء 355554544588 :
تاريخ االدعاء 55-50-5554 :

Goods/Services

Building glass; window glass for building; tinted
glass for use in building.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : DE
Claim No : 302021011244
Claim Date : 20-05-2021
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تاريخ ايداع الطلب:

26/05/2021

اسم طالب التسجيل:

بيبي بيورن ايه بي
سويد
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

بايبرسفاج  ،63 465 ،5سولنا ،السويد

26/05/2021

Date of

BabyBjörn AB
: Sweden
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Pipersväg 2, 170 73, Solna,
Sweden

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
11184 Amman/ Al Shmeisani/
/شارع األمير شاكر بن زيد
Prince Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
180312
20
20
180312

من اجل البضائع/الخدمات التالية

األثاث؛ حظائر لعب لألطفال؛ م ّ
شايات األطفال؛ مساند للقدمين؛
أسرة األطفال القابلة للنقل والطي /
الكراسي العالية لألطفال؛ ّ
أسرة األطفال التي يمكن طيها ونقلها؛
مهود األطفال المحمولةّ /
مهود األطفال؛ الستائر الشفافة لمهود األطفال؛ الفرشات؛
كراسي السالمة لألطفال المثبتة داخل المركبات؛ طاوالت تغيير
حفاضات األطفال؛ هزازات األطفال؛ مهود لألطفال واألغطية
ألسرة األطفال المركبة على سكك وبطانات حواف
المخصصة
ّ
األسرة)؛ بطانات
أسرة األطفال (غير المصنوعة من بياضات
ّ
ّ
أسرة (لألطفال)؛ مساند الظهر المحمولة المستخدمة مع
حواف ّ
الكراسي (كراسي السالمة لألطفال) وكراسي السالمة لألطفال
الموضوعة داخل المركبات (كراسي السالمة لألطفال)؛
األغطية المخصصة لمقاعد األثاث المصنوعة من األقمشة
(لهزازات األطفال وكراسي األطفال الرضّع وكراسي األطفال
التي يمكن عكسها).

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Furniture; playpens for babies; walkers for babies
footstools; baby high chairs; baby travel
beds/travel cots/travel cribs; cradles; canopies for
;cradles; mattresses; booster seat; changing tables
baby bouncers; cots for babies, fitted crib rail
covers, bumper guards for cribs (other than bed
linen); crib bumpers (for babies); portable back
supports for use with chairs ( safety seats for
;)babies), booster seats ( safety seats for babies
fitted furniture seat covers of fabric (for baby
bouncers, baby chairs and children’s chairs,
reversible).

181

Date of

17/08/2021

eaaN tpac lppA:

TotalEnergies SE
: France
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

2 place Jean Millier La Défense
6 92400 Courbevoie France

17/08/2021

:تاريخ ايداع الطلب

توتال إنرجي ش أ
فرنسا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

05855 7  بالس جان ميلير ال ديفينس5
كوربيفوا فرنسا

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
-  عمان11184 -921100ب.ص
PROPERTY P.O.Box921100 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني
11184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180379
20
20
180379

Goods/Services

Containers and non-metallic containers for storage
or transport; packaging containers of plastic; nonmetallic plugs
________________________________________
Priority claim: Claim Country : FR
Claim No : 4751271
Claim Date : 02-04-2021
________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in Orange, Red, Purple, Dark
blue, Light blue, Green and Yellow colors
according to the print filed with the application.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

األوعية واألوعية غير المعدنية للتخزين أو النقل؛ األوعية
البالستيكية للتعبئة؛ المقابس غير المعدنية
_______________________________________ا
FR : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
8604564 : رقم االدعاء
55-58-5554 : تاريخ االدعاء
_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون: شتراطات خاصة
باأللوان البرتقالي واألحمر والبنفسجي واألزرق الغامق
واألزرق الفاتح واألخضر واألصفر وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب:

30/09/2021

اسم طالب التسجيل:

امازون تكنولوجيز ،انك
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 845تيري أفنيو نورث ،سياتل ،واشنطن،
الواليات المتحدة االمريكية 04450
بيانات للملكية
11191بناية رقم  ،4حي الصالحين ،
شارع محمد هليل عمان
180421

Amazon Technologies, Inc.
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

410 Terry Ave N, Seattle, WA,
USA 98109

الفكرية ص.ب-910580

الصنف

30/09/2021

Date of

20

Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191
Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
Class
180421
20

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

WONDER BOUND
من اجل البضائع/الخدمات التالية

بيوت للحيوانات المنزلية االليفة صناديق للحيوانات االليفة
مخدات للحيوانات االليفة اثاث للحيوانات االليفة
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 05743504 :
تاريخ االدعاء 35-53-5554 :

Goods/Services

Kennels for household pest pet crates cushions pet
furniture
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90613251
Claim Date : 30-03-2021

183

تاريخ ايداع الطلب:

18/11/2021

اسم طالب التسجيل:

جروب جو سبورت
فرنسا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 46افينيو دي ال فاليسي،34375 ،
ساسيناجي ،فرنسا

18/11/2021

Date of

GROUPE GO SPORT
: France
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

17 Avenue de la Falaise,
38360, SASSENAGE, France

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180359
20
20
180359

من اجل البضائع/الخدمات التالية

أسرة التخييم القابلة للطي وغير
أثاث التخييم والتنزه ،تحديداّ :
القابلة للطي والطاوالت والكراسي القابلة للطي وغير القابلة
للطي والكراسي الطويلة القابلة للطي وغير القابلة للطي
والكراسي ذات الذراعين والكراسي والكراسي المريحة؛
الشراشف (باستثناء الكتان) ،تحديدا :الفرشات والفرشات
الهوائية ليست لالستخدامات الطبية؛ أوتاد الخيام غير المعدنية

_______________________________________ا
لتنازل :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق
باستعمال الحرف  wبمعزل عن العالمه

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Camping and hiking furniture, namely camp beds,
folding and non-folding, tables and chairs, folding
and non-folding, stools, folding and non-folding,
armchairs, chairs, easy chairs; bedding (excluding
linen), namely, mattresses, air mattresses, not for
medical use; tent pegs not of metal.

________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give owners the right to use Latin Letter (w)if used
separately from the mark
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05/04/2021

eaaN tpac lppA:

GUROK TURIZM VE
MADENCILIK ANONIM
SIRKETI
: Turkey
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

05/04/2021

:تاريخ ايداع الطلب

جوروك توريزم في مادينسيليك أنونيم
شيركيتي

:اسم طالب التسجيل

تركيا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

Eskisehir Yolu, 5. Km. 43001
Merkez - Kutahya / Turkey

، 83554 . كيه ام.0 ،إسكيسيهير يولو
 تركيا/  كوتاهيا- ميركيز

Nader Jamil Qumsieh (NJQ &
-142025ب.نادر جميل قمصية ص
ASSOCIATES)
، شارع الملك عبدهللا الثاني50411814
P.O.Box142025- 11814 258
عمان
King Abdullah II Street,
Amman
Class
الصنف
180471
21
21
180471

Goods/Services

Utensils for household purposes; kitchen utensils;
cooking utensils, non-electric; services [dishes];
pots; cooking pots; frying pans; stew-pans; bottle
openers, electric and non-electric; flower pots;
straws for drinking; statues of porcelain, ceramic,
earthenware, terra-cotta or glass; figurines of
porcelain, ceramic, earthenware, terra-cotta or
glass; vases; cups; works of art of porcelain,
ceramic, earthenware, terra-cotta or glass; glass,
unworked or semi-worked, except building glass;
mosaics of glass, not for building; powdered glass
for decoration; glass wool, other than for
insulation

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

أواني لألغراض المنزلية؛ أواني المطبخ؛ أواني طهو غير
الكهربائية؛ اطقم مائدة [األطباق]؛ أوعية؛ أوعية الطهو؛ مقالي؛
 كهربائية وغير كهربائية؛ أوعية،قدور طهو؛ فتاحات قوارير
الزهور؛ قصبة (مصاصة) للشرب؛ هياكل صغيرة من الخزف
كوتا) أو الزجاج؛ تماثيل-الصيني أو الفخار أو الطين (تيرا
كوتا) أو-صغيرة من الخزف الصيني أو الفخار أو الطين (تيرا
الزجاج؛ المزهريات؛ أكواب؛ تحف فنية من الخزف الصيني أو
كوتا) أو الزجاج؛ زجاج غير مشغول أو-الفخار أو الطين (تيرا
 باستثناء زجاج المباني؛ فسيفساء زجاجية ليست،شبه مشغول
للبناء؛ الزجاج مسحوق للزخرفة؛ صوف الزجاج بخالف
.المستخدم العزل
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تاريخ ايداع الطلب:

27/05/2021

اسم طالب التسجيل:

دارت انداســتريز انـــك
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

27/05/2021

Date of

Dart Industries Inc.
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

14901 S. Orange Blossom
 48054اس .أورانج بلوسوم تريل،
أورالندو ،فلوريدا  35436الواليات المتحدة
Trail, Orlando, Florida 32837
االميركية
USA
SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية -840553
INTELLECTUAL
11184عمان  -الشميساني  -ش االمير
PROPERTY 840553- 11184
شاكر بن زيد االردن
amman - al shmeisani - prince
shaker bin zaid str
Class
الصنف
180412
21
21
180412

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

XtremAqua
من اجل البضائع/الخدمات التالية

زجاجات تباع فارغة؛ قوارير ماء تباع فارغة
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 90/614466 :
تاريخ االدعاء 34-53-5554 :

Goods/Services

Bottles, sold empty; Water bottles sold empty
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90/614466
Claim Date : 31-03-2021
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تاريخ ايداع الطلب:

26/05/2021

اسم طالب التسجيل:

بيبي بيورن ايه بي
سويد
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

بايبرسفاج  ،63 465 ،5سولنا ،السويد

26/05/2021

Date of

BabyBjörn AB
: Sweden
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Pipersväg 2, 170 73, Solna,
Sweden

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
11184 Amman/ Al Shmeisani/
/شارع األمير شاكر بن زيد
Prince Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
180311
21
21
180311

من اجل البضائع/الخدمات التالية

األطباق؛ األباريق؛ األكواب؛ الصحون المجوفة؛ األكواب
البالستيكية؛ الصواني على شكل طاوالت المزودة بصحون
مثبتة لألطفال؛ نونيات األطفال؛ نونيات على شكل كراسي
لألطفال (نونيات التدريب على الذهاب للحمام)؛ نونيات األطفال
ذات األغطية؛ األوعية البالستيكية المحمولة الستخدامات المنزل
والمطبخ؛ األوعية لالستخدامات المنزلية (غير المصنوعة من
معادن ثمينة أو مطلية بها) ؛ األوعية المنزلية المحمولة لكافة
االستخدامات (غير المصنوعة من معادن ثمينة أو مطلية بها).

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Plates; jugs; cups; bowls; plastic glasses; table
trays with fixed plates for babies; potties; potty
chairs for babies (potty trainers); splash proof
potties; portable plastic containers for household
and kitchen use; containers for household use (not
of precious metal or coated therewith); all-purpose
portable household containers ( not of precious
metal or coated therewith).
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تاريخ ايداع الطلب:

17/08/2021

اسم طالب التسجيل:

توتال إنرجي ش أ
فرنسا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 5بالس جان ميلير ال ديفينس 05855 7
كوربيفوا فرنسا

17/08/2021

Date of

TotalEnergies SE
: France
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

2 place Jean Millier La Défense
6 92400 Courbevoie France

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180380
21
21
180380

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الفراشي واألمشاط واإلسفنج؛ مواد التنظيف
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء 8604564 :
تاريخ االدعاء 55-58-5554 :
_اشتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون
باأللوان البرتقالي واألحمر والبنفسجي واألزرق الغامق
واألزرق الفاتح واألخضر واألصفر وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب.

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Brushes, combs and sponges; cleaning articles
________________________________________
Priority claim: Claim Country : FR
Claim No : 4751271
Claim Date : 02-04-2021
________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in Orange, Red, Purple, Dark
blue, Light blue, Green and Yellow colors
according to the print filed with the application.
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تاريخ ايداع الطلب:

30/09/2021

اسم طالب التسجيل:

امازون تكنولوجيز ،انك .
امريكا
شركة اجنبية

Amazon Technologies, Inc.
: United States
Foreign Company

845تيري أفنيو ان سياتل واشنطن
 ،04450الواليات المتحدة االمريكية

410 Terry Ave N, Seattle
Washington 98109, United
States of America
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191
Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
Class
180424
21

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

الفكرية ص.ب-910580

بيانات للملكية
11191بناية رقم  ،4حي الصالحين ،
شارع محمد هليل عمان
الصنف

180424

21

30/09/2021

Date of
eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

WONDER BOUND
من اجل البضائع/الخدمات التالية

| أقفاص للحيوانات .أدوات العناية بالحيوانات األليفة وبالتحديد
االمشاط والفراشي .حاويات تخزين منزلية ألكل الحيوانات
األليفة» أوعية الطعام للحيوانات االليفة» أطباق للحيوانات
األليفة :مجارف إلزالة فضالت الحيوانات األليفة .معجو :أسنان
للحيوانات.
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 05743504 :
تاريخ االدعاء 35-53-5554 :

Goods/Services

Cages for pets; Grooming tools for pets, namely,
combs and brushes; tousehold storage containers
for pet food; Pet bowls, #et dishes; Scoops for the
;disposal of pet waste
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90613251
Claim Date : 30-03-2021
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تاريخ ايداع الطلب:

21/11/2021

اسم طالب التسجيل:

تشاينا يونغ فينغ يوان كو ،.لمتد

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

الصين
شركة اجنبية

21/11/2021

China Yong Feng Yuan Co.,
Ltd.

من اجل البضائع/الخدمات التالية

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Company

: China
Applicant Type
Foreign
Applicant Career
Applicant Address
Block 2

Office Area,Yong
بلوك  5اوفس ايريا ،يونغ فينغ يوان
انداستريال ،هوانغيوان ساوث رود ،جوانهو
Feng Yuan
ستريت ،لونغهوا ديستريكت ،شينزهن،
Industrial,Huanguan South
جوانجدونج ،الصين
Road,Guanhu Street,Longhua
District,Shenzhen,Guangdong,
China
PHILADELPHIA
مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية
INDUSTRIAL PROPERTY
ص.ب 11181 -3308عمان
OFFICE P.O.Box3308- 11181
Amman
Class
الصنف
180179
21
21
180179

أكواب الشرب؛ حلي الخزف الصيني؛ أواني من الخزف
المزخرف؛ الخزفيات لألغراض المنزلية؛ أواني الخزف
الصيني؛ األواني الفخارية؛ االعمال الفنية المصنوعة من
الخزف؛ أطقم تقديم القهوة (أواني مائدة)؛ أطقم تقديم الشاي
(أواني مائدة)؛ أوعية شرب.

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Drinking glasses; china ornaments; majolica
;ceramics for household purposes; porcelain ware
pottery; works of art of porcelain, ceramic,
earthenware, terra-cotta or glass; coffee services
[tableware]; tea services [tableware]; drinking
vessels.
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23/01/2022

eaaN tpac lppA:

Arabian Al Ekha International
Co.For Industry&Trade
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

23/01/2022

:تاريخ ايداع الطلب

شركة االخاء العربيه الدوليه للصناعه
والتجاره
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

المقابلين/عمان

Amman/almoqableen
al fouad intellectual property
P.O.Box1101- 11910 amman/al
shmesani
Class
180397
21
21

-1101ب.الفكريه ص

الفؤاد للملكيه
الشميساني/عمان11910

الصنف

180397

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

البطريق
Goods/Services

glassware,porcelainware,earthenware,,frying
pans,cooking pots non electric pressure cookers
non electric,kitchen utensils vacuum flask
forcoffee

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 طناجر غير,اواني خزفيه,اواني خزف صيني,اواني زجاجيه
اواني مطبخ حافظات,طناجر ضغط غير كهربائيه,كهربائيه
عازلة للقهوة
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تاريخ ايداع الطلب:

18/11/2021

اسم طالب التسجيل:

جروب جو سبورت
فرنسا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 46افينيو دي ال فاليسي،
،34375ساسيناجي ،فرنسا

18/11/2021

Date of

GROUPE GO SPORT
: France
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

17 Avenue de la Falaise,
38360, SASSENAGE, France

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180361
22
22
180361

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الخيام؛ الزغب (ريش)؛ أراجيح شبكية؛ الحبال واألوتار
والشباك والخيام والمشمعات واألشرعة

_______________________________________ا
لتنازل :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق
باستعمال الحرف  wبمعزل عن العالمه

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Tents; down (feathers); hammocks; ropes, strings,
nets, tents, tarpaulins, sails.

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

14/03/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة تطوير وادي عربة م.خ.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مساهمة خاصة
 11196 -962596عمان  -ش مكة

180165

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خيوط وغزل مطاطية مستخدمة في النسيج /خيوط وغزل
للتطريز خيوط وغزل للخياطة

wadi Araba Development
Company P.S.C
: Jordan
Private Shareholding Company

eaaN tpac lppA:

 962596- 11196 ammanmakkah str

المحامي معن سويلم علي نصير
 11196 -962596عمان
الصنف

14/03/2022

Date of

962596- 11196 amman
23

23

Class

180165

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

elastic thread and yarn for textile /embroidery
thread and yarn /sewing thread and yarn

193

تاريخ ايداع الطلب:

26/05/2021

اسم طالب التسجيل:

سوزهو هنجي امبورت اند اكسبورت كو،.
ال تي دي.
الصين
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

SUZHOU HENGYI IMPORT
AND EXPORT CO., LTD.

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
1121 MEISHI ROAD

ص.ب-184653

نادر جميل قمصية
11118عمان ,االردن
180507

من اجل البضائع/الخدمات التالية

أقمشة للتنجيد؛ مواد نسيج؛ فالنيلة [نسيج]؛ المخمل؛ منسوجات
قطنية؛ أقمشة محبوكة؛ أقمشة للباس القدم؛ أقمشة حريرية
لطباعة الرسوم؛ أقمشة البفتة المطبوعة؛ أقمشة صوفية.

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

 4454ميشي رود سونجلينج تاون وجيانغ
ديستريكت سوزهو سيتي جيانغسو
بروفيانس الصين

الصنف

26/05/2021

Date of

24

SONGLING TOWN
WUJIANG DISTRICT
SUZHOU CITY JIANGSU
PROVINCE CHINA
NADER J. QUMSIEH
P.O.Box184653- 11118
AMMAN, JORDAN
Class
180507
24

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Upholstery fabrics; textile material; flannel
;[fabric]; velvet; cotton fabrics; knitted fabrics
fabric for footwear; silk fabrics for printing
patterns; calico cloth (printed-); woollen fabrics.
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تاريخ ايداع الطلب:

26/05/2021

اسم طالب التسجيل:

بيبي بيورن ايه بي
سويد
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

بايبرسفاج  ،63 465 ،5سولنا ،السويد

26/05/2021

Date of

BabyBjörn AB
: Sweden
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Pipersväg 2, 170 73, Solna,
Sweden

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
11184 Amman/ Al Shmeisani/
/شارع األمير شاكر بن زيد
Prince Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
180317
25
25
180317

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المالبس؛ مالبس األطفال؛ ألبسة القدم؛ أغطية الرأس؛ مريالت
األطفال؛ مريالت تناول األكل لألطفال؛ مشمعات تغطية الصدر
لألطفال عند تناول الطعام (غير ورقية) وأغطية الصدر
القماشية المستخدمة لألطفال عند تناول الطعام؛ أغطية صدر
األطفال التي ترفق بحماالت األطفال (غير الورقية) وأغطية
الصدر القماشية لألطفال التي ترفق بحماالت األطفال.

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Clothing; children’s clothing; footwear; headgear
aprons for babies; smocks for babies; bibs for
babies (not of paper), cloth bibs for babies; bibs to
be attached to baby carriers (not of paper), cloth
bibs to be attached to baby carriers.
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تاريخ ايداع الطلب:

16/06/2021

اسم طالب التسجيل:

 ،4774انك
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

16/06/2021

Date of

1661 ,Ink
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

3433 W. Exposition Place Los
 3833دبليو  .اكسبوزيشن باليس لوس
انجلوس  ،سي ايه  ،05544الواليات
Angeles, CA 90018, United
المتحدة االمريكية
States of AmericaT
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
11184 Amman/ Al Shmeisani/
/شارع األمير شاكر بن زيد
Prince Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
180375
25
25
180375

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

GOAT
من اجل البضائع/الخدمات التالية

المالبس ،تحديدا :المالبس العلوية والقمصان والقمصان بدون
ازرار  irts,والكنزات الرياضية الفضفاضة والكنزات
والسترات بدون أكمام والسترات  ,والمعاطف والسترات ذات
القلنسوات وقطع المالبس ألسفل الجسم والسراويل  ,والسراويل
القصيرة والتنانير والسراويل الضيقة والفساتين والمالبس
المكونة  es,من سراويل وقمصان بأكمام طويلة بكونها أزياء
ومالبس النوم والمالبس  wالداخلية والمالبس الداخلية النسائية
واألرواب ومالبس السباحة والجوارب والمالبس الضيقة
والقفازات واللفحات والشاالت والمناديل الكبيرة المزركشة
ومالبس الرقبة والمالبس الواقية من المطر وسراويل االرتداء
في الثلج وبدالت الثلج؛ أغطية الرأس؛ وألبسة القدم
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 393332/90 :
تاريخ االدعاء 44-45-5555 :

Goods/Services

Clothing, namely, tops, shirts, blouses, blouses,
sweatshirts, j sweaters, vests, jackets, coats,
hoodies, bottoms, pants, shorts, skirts, leggings,
dresses, jumpsuits, sleepwear, ly underwear,
lingerie, robes, swimwear, socks, tights, gloves, S
scarves, shawls, bandanas, neckwear, rainwear,
snow pants, snow suits; headwear; footwear

________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 393332/90
Claim Date : 18-12-2020
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تاريخ ايداع الطلب:

05/08/2021

اسم طالب التسجيل:

جانسبورت اباريل كورب.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

05/08/2021

Date of

JanSport Apparel Corp
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

3411 Silverside Road,
 3844سيلفرسايد رود ،ويليمينغتون،
ديالوير  ،40445الواليات المتحدة
Wilmington, Delaware 19810,
االميركية
USA
SABA & CO
سابا وشركاهم للملكية الفكرية  07 -شارع
INTELLECTUAL
االمير شاكر بن زيد ,الشميساني االردن
PROPERTY - 56, PRINCE
SHAKER BIN ZAID
ST.,SHEMISSANI
Class
الصنف
180208
25
25
180208

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المالبس  ،وهي القمصان والسترات والسراويل والسترات
والمعاطف والستر بقلنسوة

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Clothing, namely, shirts, jackets, pants,
sweatpants, coats and hoodies
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تاريخ ايداع الطلب:

18/08/2021

اسم طالب التسجيل:

السيد عبد القادر شنينة بن محمد بهجت

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سوريا
شركة اجنبية
سوريا  -حلب  -خان الحرير  -في مكان
خان الجاكي
مكتب نادر جميل
5823400عمان
180182

من اجل البضائع/الخدمات التالية

األلبسة الرياضية والنسائية والرجالية والوالدية والبناتية الداخلية
والخارجية وألبسة التريكو و األلبسة الداخلية القطنية باستثناء
(البسة االطفال حديثي الوالدة)

Mr. Abdel Qader Shnenah
Ben Mohammad Bahjat
: Syrian Arab Republic
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Makan Khan Al-Jaki-Al-Hareer
Khan- Aleppo-Syria

قمصية ص.ب-142025

الصنف

18/08/2021

Date of

25

NJQ & ASSOCIATES
P.O.Box142025- 5823400
amman
Class
180182
25

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Sport, men, women and children (male and
female) clothes and underwear, tricot clothes,
cotton underwear except new born wears
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تاريخ ايداع الطلب:

23/09/2021

اسم طالب التسجيل:

تارجيت براندز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 4555نيكوليت مول ،مينيابوليس ،ام ان
 ،00853الواليات المتحدة األمريكية

23/09/2021

Date of

Target Brands, Inc.
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

1000 Nicollet Mall,
Minneapolis, MN 55403, USA

Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب-921100
Property P.O.Box92110011192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية
11192 TAG Org Building No.
رقم  ،458شارع مكة ،ص .ب 054455
104, Mecca Street, P.O.Box
عمان  44405االردن
921100 Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
180480
25
25
180480

N lpc oapty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

SPRITZ
من اجل البضائع/الخدمات التالية

قبعات سانتا (بابا نويل)/قبعات األعياد ،أزياء قبعات الحفالت
الخاصة لالستخدام في لعبة إلباس األطفال ،أزياء لالستخدام في
ألعاب لعب األدوار (تقمص الشخصيات).

Goods/Services

Santa hats; party hats costumes for use in
children's dress up play; costumes for use in role
playing games.
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تاريخ ايداع الطلب:

30/09/2021

اسم طالب التسجيل:

هارمونت آند بلين اس .بي .ايه.
ايطاليا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

30/09/2021

eaaN tpac lppA:

Harmont & Blaine S.p.A.
: Italy

Foreign Company

Strada Statale 87 Km.16,460,
سترادا ستاتالي  46كم ،47,875 ،زونا،
ايه .اس .آي .كايفانو (نابولي)،ايطاليا
)Zona A.S.I. Caivano (Napoli
Italy
SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180222
25
25
180222

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المالبس؛ المعاطف؛ العباءات؛ المعاطف الواقية من المطر؛
معاطف العمل؛ المعاطف المبطنة؛ الفساتين؛ البدالت؛ التنانئير؛
السترات [مالبس]؛ المالبس المحبوكة (ألبسة)؛ البنطلونات؛
األطقم القصيرة [مالبس]؛ السراويل القصيرة التي تغطي
الركبة؛ جينز الدنيم؛ سترات بدون أكمام؛ القمصان؛ القمصان
ذات األكمام القصيرة؛ مالبس علوية [مالبس]؛ القمصان
القصيرة؛ قمصان صوفية [مالبس]؛ الكنزات؛ السترات شبه
الرسمية؛ السترات الصوفية المحبوكة؛ الجوارب النسائية
الطويلة؛ الجوارب؛ المالبس الداخلية؛ مشدات الخصر إتلبس
تحت التياب]؛ حماالت الصدر النسائية؛ السراويل الداخلية؛
أثواب النوم النسائية؛ فساتين الراحة؛ البيجامات؛ أرواب
االستحمام؛ ثياب السباحة؛ الثياب الخارجية الفضفاضة؛
أفروالت صيفية لألطفال؛ السترات التي تضيق عند الخصر؛
المالبس المضادة للبلل؛ السترات ذات القلنسوات؛ السترات
المشمعة الخفيفة الواقية من المطر؛ البذالت الرياضية؛ ربطات
العنق؛ اللفحات؛ الشاال ؛ الوشاحات [مالبس]؛ ربطات العنق
(ألبسة)؛ القبعات بكونها أغطية الرأس؛ القبعات؛ القلنسوات
(مالبس)؛ القفازات [مالبس]؛ لفافات الساق؛ البسة القدم؛ أحذية
للشاطئ؛ األحذية الرياضية؛ الجزمات؛ االحذية؛ الشباشب.

Date of

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Clothing; coats; mantles; raincoats; dust coats
;]pelisses; | dresses; suits; skirts; jackets [clothing
knitwear [clothing]; . trousers; short sets
| ;[clothing]; bermuda shorts; denim jeans
;]waistcoats; shirts; tee-shirts; tops [clothing
;chemisettes; | jerseys [clothing]; sweaters; blazers
cardigans; stockings; | socks; underwear; corsets
;[underclothing]; brassieres; — underpants
| ;nighties; shift dresses: pyjamas; bath robes
bathing suits; coverups; sunsuits; blousons,
;waterproof clothing; parkas; cagoules; gym suits
;]neckties; scarves; — shawls; mufflers [clothing
foulards [clothing articles]; caps _ being
headwear; hats; hoods [clothing]; gloves
[clothing]; puttees; footwear; beach shoes; sports
shoes; boots; shoes; slippers.
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تاريخ ايداع الطلب:

30/09/2021

اسم طالب التسجيل:

ويكيميديا فاونديشين ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 4مونتغمري ستريت ،سويت  ،4755سان
فرانسيسكو ،كاليفورنيا ،08458 ،الواليات
المتحدة األمريكية
الفكرية -921100

أبوغزالة للملكية
11192ص.ب  ,921100/11192عمان,
االردن
180494

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المالبس وبالتحديد الجاكيتات (السترات) والبلوزات القطنية
(مالبس علوية قطنية سميكة) والقمصان النصف كم (تي
شيرت) واألوشحة.

25

30/09/2021

Date of

Wikimedia Foundation, Inc.
: United States
Foreign Company

N tpac lppAeaa:

1 Montgomery Street, Suite
1600, San Francisco,
California, 94104, United
States
Abu-Ghazaleh Intellectual
Property 921100- 11192
)P.O.BOX (921100
Amman,11192 Jordan
Class
180494
25

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Clothing, namely, jackets, sweatshirts, t shirts, and
scarves.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

06/10/2021

eaaN tpac lppA:

Zeinb Mohmmad Yousef
Dababneh
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

06/10/2021

:تاريخ ايداع الطلب

زينب محمد يوسف دبابنه

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

Amman, Down Town , Al
Manarh Complex

مجمع المناره/وسط البلد/عمان

THE RIGHT CHOICE IP
P.O.Box841153- 11184
AMMAN- OM OMARH
STREET
Class
180210
25

الخيار الصحيح للملكية الفكرية
 شارع ام-  عمان11184 -841153ب.ص
عمارة

Goods/Services

Women's, girls', youth, boys' and children's
clothing, including footwear and head coverings ,
aprons clothing, babies pants clothing, bandanad
neckerchiefs, beach clothes, beach shoes, boas
necklets, boots, boots for sports, braces for
clothing suppenders , brassieres, breeches for
wear, camisoles, chasubles, clothing, clothing for
gymnastics, clothing of imitations of leather
,clothing of leather ,coats ,coats top ,T- shirts
,drawers clothing ,dresses, dressing gowns
,footwear, fur stoles , fur clothing , gloves clothing
, gowns dressing ,hats , headbands clothing
,headgear for wear, jackets clothing , jackets stuff
clothing , jerseys clothing, jumper dresses, layettes
clothing , linen body garments ,masks sleep,
outerclothing , overcoats , pajamas, pelerines,
petticoats, ready made clothing , shirts fronts ,shirt
yokes ,shirts, short sleeve shirts , smocks, sports
jerseys ,sun visors, tights, water proof clothing
,vests.

25

الصنف

180210

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

المالبس النسائيه والبناتيه والشبابيه والوالديه ومالبس االطفال
 سراويل،) مرابيل(مالبس،بما يشمل لباس القدم واغطية الراس
، مالبس للشاطى،) (بندانات (مناديل للرقبه،)لالطفال (مالبس
 شياالت، احذيه للرياضه، احذيه، وشاحات،احذيه للشاطى
 سترات، ) بنطلونات قصيره (مالبس، مشدات للصدر،للمالبس
،  مالبس للرياضه البدنيه،  مالبس، عباءات، نسويه قصيره
، معاطف خفيفه، معاطف، مالبس جلديه،مالبس من جلد مقلد
 قمصان نوم، فساتين، ) سراويل داخليه (مالبس، قمصان تائية
 قفازات، مالبس من الفرو، شاالت من الفرو،  لباس القدم،
،اغطيه للراس، ) اربطة للراس (مالبس،قبعات، )(مالبس
 قمصان، ) جاكيتات من الصوف (مالبس، )جاكيتات(مالبس
 مالبس، مالبس للمواليد، اثواب بال اكمام، )صوفيه (مالبس
 معاطف،  مالبس فضفاضة، غطاء للعين عند النوم،كتانيه
، مالبس جاهزة، تنانير تحتيه، وشاحات، بيجامات،خارجيه
 قمصان ذات اكمام، قمصان، ياقات قمصان،صدر القميص
 اثواب، واقيات من الشمس، قمصان للرياضه،جالبيب, قصيره
.  صدريات، مالبس مضاده للماء،ضيقه
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25/01/2022

eaaN tpac lppA:

al-basel readymade garments
trading
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

25/01/2022

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الباسل لتجارة االلبسة الجاهزة

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

االردن
م.م.ذ
 عمان11190 -922943

922943- 11190 amman

 عمان11190 -922943

922943- 11190 amman
180270

Class

25

25

الصنف

180270

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

clothing, athletic clothing,babies clothing,beach
, المالبس المالبس الرياضية مالبس األطفال مالبس الشاطئ
clothing,blouses clothing,bodies clothing, boys
 مالبس األوالد مالبس الكشمير. مالبس البلوزات مالبس الجسم
clothing,cashmere clothing,clothes for
المالبس الرياضية مالبس الجمباز مالبس النساء مالبس السباحة
sports,clothing for gymnastics,clothing for women,
مالبس األدراج مالبس الفتيات مالبس السترات
clothing for swimming,drawers clothing, girls
clothing,jackets clothing

203

01/03/2022

eaaN tpac lppA:

al-basel readymade garments
trading
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الباسل لتجارة االلبسة الجاهزة

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
 جبل الحسين-  عمان11953 -425

425- 11953 amman - jabal al
husien

 جبل الحسين-  عمان11953 -425

425- 11953 amman - jabal al
husien
180269

01/03/2022

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

Class

25

25

الصنف

180269

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

clothing, athletic clothing,babies clothing,beach
, المالبس المالبس الرياضية مالبس األطفال مالبس الشاطئ
clothing,blouses clothing,bodies clothing, boys
 مالبس األوالد مالبس الكشمير. مالبس البلوزات مالبس الجسم
clothing,cashmere clothing,clothes for
المالبس الرياضية مالبس الجمباز مالبس النساء مالبس السباحة
sports,clothing for gymnastics,clothing for women,
مالبس األدراج مالبس الفتيات مالبس السترات
clothing for swimming,drawers clothing, girls
clothing,jackets clothing

204

12/03/2022

eaaN tpac lppA:

Heirs of Mohamoud Ali
Hassan Abo Alsamn Co
: Jordan
Limited Partnership Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

:تاريخ ايداع الطلب

شركة ورثة محمود علي حسن ابو السمن

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية
 ش الملك طالل-  وسط البلد- عمان

amman - down town

 ش-  وسط البلد-  عمان11821 -2490
الملك طالل

2490- 11821 amman - down
town
180161

12/03/2022

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

Class

25

Goods/Services

_ baby clothes, babies’ clothing, boys' clothing,
casual clothing, children's clothing, clothing for
girls, clothing for men, | clothing for sports,
clothing for women, girls’ clothing, gloves
[clothing], ladies’ clothing, men's clothing,
women's clothing, children's socks, men’s socks,
ladies socks, socks for men, socks for children,
socks for women, children’s hats

الصنف

25

180161

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مالبس األطفال» مالبس األطفال» مالبس األوالد» المالبس
 مالبس األطفال؛ مالبس الفتيات» مالبس الرجالء.غير الرسمية
 مالبس الفتياتء القفازات.المالبس الرياضية؛ مالبس النساء
»[المالبس]ء مالبس السيدات» مالبس الرجال» النسائية
» الجوارب لالطفال» الجوارب النسائية,الجوارب الرجالية
قبعات األطفال
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تاريخ ايداع الطلب:

29/03/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة العالم االبيض لتجارة االلبسة ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
ذ.م.م
 11115 -150676عمان ،جبل الحسين

180460

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الجينز,االلبسة الغير رسمية ،المالبس الرجالية

The White World For
Clothing Trading LMTD
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

150676- 11115 Amman,
alhussain mountain

 11115 -150676عمان ،جبل الحسين
الصنف

29/03/2022

Date of

150676- 11115 Amman,
alhussain mountain
25

25

Class

180460

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

jeans causual wear,men's wear

206

تاريخ ايداع الطلب:

23/09/2021

اسم طالب التسجيل:

تارجيت براندز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

23/09/2021

Date of

Target Brands, Inc.
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

1000 Nicollet Mall,
 4555نيكولت مول ،مينيابوليس ،مينيسوتا
 ،00853الواليات المتحدة األمريكية
Minneapolis, Minnesota 55403,
USA
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبوغزالة للملكية الفكرية -921100
Property 921100- 11192
11192ص.ب  ,921100/11192عمان,
)P.O.BOX (921100
االردن
Amman,11192 Jordan
Class
الصنف
180483
26
26
180483

oapN lpc ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

SPRITZ
من اجل البضائع/الخدمات التالية

إكليل من الزهور ،أقواس وشرائط من القماش لتغليف الهدايا.

Goods/Services

Garland; fabric bows and ribbons for gift
wrapping.
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تاريخ ايداع الطلب:

03/02/2021

اسم طالب التسجيل:

فيداريشين انترناشيونال دي فوتبول
اسوسيشن (فيفا)
سويسرا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فيفا  -ستراسيه  4588 ،55زيورخ،
سويسرا

03/02/2021

Date of

Fédération Internationale de
)Football Association (FIFA
: Switzerland
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich,
Switzerland

Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب-921100
Property P.O.Box92110011192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية
11192 TAG Org Building No.
رقم  ،458شارع مكة ،ص .ب 054455
104, Mecca Street, P.O.Box
عمان  44405االردن
921100 Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
180276
28
28
180276

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الكرات الرياضية ،األلعاب اللوحية ،طاوالت لعبة البايبيفوت،
الفانيلة الصغيرة لاللعاب ،الدمى والحيوانات المحشوة ،مركبات
على شكل ألعاب ،األحجيات ،البالونات ،األلعاب القابلة للنفخ،
ورق اللعب ،قصاصات الورق الملون ،أدوات للجمنازيوم
والرياضة وأجهزة الجمنازيوم ،معدات كرة القدم وخاصة
الكرات والقفازات ولبادات الركبة األكواع واألكتاف وأدوات
حماية القصبة ومرمى لعبة كرة القدم ،جدران مرمى كرة القدم،
حقائب وحاويات رياضية مجهزة لحمل األدوات الرياضية،
قبعات الحفالت (ألعاب) ،االلعاب اإللكترونية المحمولة باليد
المجهزة لإلستعمال مع أجهزة إستقبال التلفزيون فقط ،أذرع
توجيه من أجل ألعاب الفيديو ،ألعاب الفيديو ،آالت ألعاب الفيديو،
منصات األلعاب ،آالت ألعاب محمولة باليد مع شاشات عرض
من الكريستال السائل ،األلعاب اإللكترونية المحمولة باليد
بخالف تلك المجهزة لإلستعمال مع أجهزة إستقبال التلفزيون
فقط ،وسادات األلعاب ،عجالت القيادة أللعاب الفيديو وحصائر
رقص أللعاب الفيديو ،أشكال أيادي من المطاط الزبدي (ألعاب)،
ألعاب على شكل رجل آلي للترفيه ،ألعاب اآلركيد ،نماذج
طائرات طبق األصل ،ألعاب للحيوانات األليفة ،بطاقات الحك،
الطائرات الورقية ،الزالجات المدولبة ،دراجات الرجل
(ألعاب) ،الزالجات اللوحية.

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Sport balls; board games; tables for table football
;micro-jerseys; dolls and animals; toy vehicles
;puzzles; balloons; inflatable toys; playing cards
confetti; articles for gymnastics and sport,
appliances for gymnastics; football equipment,
namely footballs, gloves, knee, elbow and
;shoulder pads, shin guards and football goals
football goal walls; sport bags and containers
adapted for carrying sports articles; party hats
(toys); hand-held electronic games adapted for use
with television receivers only; joysticks for video
;games; video games; video game machines
gaming consoles; hand-held game machines with
liquid crystal displays; hand-held electronic games
other than those adapted for use with television
receivers only; gamepads; steering wheels for
;video games and dancing mats for video games
;foam hands (toys); toy robots for entertainment
arcade games; replica models of aircraft; toys for
;pet animals; scratch cards; kites; roller skates
scooters (toys); skateboards.
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تاريخ ايداع الطلب:

26/05/2021

اسم طالب التسجيل:

بيبي بيورن ايه بي
سويد
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

بايبرسفاج  ،63 465 ،5سولنا ،السويد

26/05/2021

Date of

BabyBjörn AB
: Sweden
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Pipersväg 2, 170 73, Solna,
Sweden

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
11184 Amman/ Al Shmeisani/
/شارع األمير شاكر بن زيد
Prince Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
180316
28
28
180316

من اجل البضائع/الخدمات التالية

األلعاب وأدوات اللعب؛ دمى األطفال والدمى المرفقة بهزازات
األطفال

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Games and playthings; children’s toys and toys to
be attached to baby bouncers.
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تاريخ ايداع الطلب:

17/08/2021

اسم طالب التسجيل:

توتال إنرجي ش أ
فرنسا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 5بالس جان ميلير ال ديفينس 05855 7
كوربيفوا فرنسا

17/08/2021

Date of

TotalEnergies SE
: France
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

2 place Jean Millier La Défense
6 92400 Courbevoie France

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180352
28
28
180352

من اجل البضائع/الخدمات التالية

األلعاب؛ الدمى؛ أدوات ممارسة التمارين البدنية والرياضة
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء 86545564 :
تاريخ االدعاء 55-58-5554 :
_______________________________________ا
شتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون
باأللوان البرتقالي واألحمر والبنفسجي واألزرق الغامق
واألزرق الفاتح واألخضر واألصفر وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب.

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Games; toys; gymnastic and sporting articles
________________________________________
Priority claim: Claim Country : FR
Claim No : 47212271
Claim Date : 02-04-2021
________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in Orange, Red, Purple, Dark
blue, Light blue, Green and Yellow colors
according to the print filed with the application.
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تاريخ ايداع الطلب:

08/09/2021

اسم طالب التسجيل:

إم إم إس تريدنغ كومباني بيه تي واي ليمتد

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

استراليا
شركة اجنبية
 5لينتون رود ،أتادالي دبليو إيه ،7407
استراليا

08/09/2021

Date of

MMS Trading Company Pty
Ltd
: Australia
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

2 Linton Road, Attadale WA
6156, Australia

Abu Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية  -مبنى مجموعة
Property - TAG Org Building
طالل أبوغزالة بناية رقم  ،٤٠١شارع مكة،
No. 104, Mecca Street,
ص .ب  ٠٠٤٤٠٠عمان  ،٤٤٤٠٠االردن
P.O.Box 921100 Amman
11192, Jordan
Class
الصنف
180482
28
28
180482

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

CONNETIX
من اجل البضائع/الخدمات التالية

قطع/كتل (لبنات) اللعب ،قطع/كتل لعب (لبنات) للبناء،
مجموعات بناء للعب ،قطع/كتل (لبنات) بناء (دمى/ألعاب)،
طوب البناء (دمى/ألعاب) ،ألعاب البناء ،قطع/كتل لعب متشابكة
للبناء ،مجموعات لعب لبنات (قطع/كتل) للبناء ،طوب بناء
للعب ،مكونات بناء للعب ،دمى (ألعاب) مصنوعة من
البالستيك ،ألعاب تعليمية ،دمى تعليمية ،األلعاب التعليمية
اللمسية (ألعاب).

Goods/Services

Toy blocks; Toy building blocks; Toy construction
sets; Building blocks (toys); Building bricks
(toys); Construction toys; Interlocking toy
construction pieces; Toy building block sets; Toy
building bricks; Toy building components; Toys
(playthings) made of plastics; Educational
playthings; Educational toys; Tactile educational
toys (playthings).
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تاريخ ايداع الطلب:

30/09/2021

اسم طالب التسجيل:

امازون تكنولوجيز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 845تيري أفنيو نورث ،سياتل ،واشنطن،
الواليات المتحدة االمريكية 04450
بيانات للملكية
11191عمان
180504

Amazon Technologies, Inc
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

410 Terry Ave N, Seattle, WA,
USA 98109

الفكرية ص.ب-910580

الصنف

30/09/2021

Date of

Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191
28

28

Class

180504

pN lpc oaty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

WONDER BOUND
من اجل البضائع/الخدمات التالية

االلعاب للحيوانات االليفة
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 05743504 :
تاريخ االدعاء 35-53-5554 :

Goods/Services

PET TOYS
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90613251
Claim Date : 30-03-2021
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تاريخ ايداع الطلب:

15/04/2021

اسم طالب التسجيل:

سوسيتيه دي برودوي نستله أس.ايه.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سويسرا
شركة اجنبية

15/04/2021

Date of

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

eaaN tpac lppA:

 4455مدينة فيفاي ،سويسرا

1800 VEVEY, Switzerland

سابا وشركاهم للملكية الفكرية  07 -شارع
االمير شاكر بن زيد ,الشميساني االردن

SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY - 56, PRINCE
SHAKER BIN ZAID
ST.,SHEMISSANI
Class
180410
29

180410

الصنف

29

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

NATURE'S HEART
من اجل البضائع/الخدمات التالية

الخضراوات المحفوظة؛ الخضروات المجمدة؛ الخضروات
المجففة؛ الخضراوات المطبوخة؛ البطاطا المحفوظة؛ البطاطا
المعالجة؛ الفواكه المحفوظة؛ الفواكه المجمدة؛ الفاكهة المجففة؛
الفواكه المطبوخة؛ الفطر المحفوظ؛ الفطر المجفف الصالح
لألكل؛ الفطر المحضّر؛ الشوربات؛ الفواكه المحفوظة؛ الوجبات
الخفيفة التي أساسها الفواكه؛ الحليب؛ الزبدة؛ القشدة؛
المستحضرات الغذائية التي يسودها الحليب؛ اللبن؛ مشروبات
الحليب التي يسود فيها الحليب؛ منتجات الحليب وتحديدا :الحليب
المكثف والمشروبات التي أساسها الحليب (التي يسود فيها
الحليب)؛ الحلويات المصنوعة من منتجات الحليب وتحديدا:
قشدة الحليب والقشدة ،القشدة الحامضة وقشدة الزبادي وقشدة
الخضروات وقشدة الفواكه؛ حلويات األلبان على شكل وجبات
خفيفة أساسها منتجات األلبان باستثناء البوظة والحليب المجمد
واللبن المجمد؛ القشدة [منتجات ألبان]؛ بدائل الحليب وتحديدا:
حليب الشوفان وحليب جوز الهند؛ حليب اللوز؛ حليب الصويا
[بديل الحليب]؛ لبن الصويا؛ الصويا (المحضرة)؛ القشدة الخالية
من األلبان؛ فول الصويا المحفوظة من أجل األطعمة؛ مكثفات
الحساء؛ مستحضرات لعمل الشوربات؛ المرق؛ مكعبات المرق؛
مرق على شكل حبيبات؛ مرق اللحم؛ الحساء؛ مركزات مرق
اللحم؛ مستحضرات تحضير المرق؛ مشروبات حمض الالكتيك؛
المشروبات التي أساسها حليب الفول السوداني؛ المشروبات التي
أساسها حليب جوز الهند؛ المشروبات التي أساسها حليب اللوز؛
حليب األرز؛ حليب األرز (بديل الحليب)؛ حليب األرز
المستخدم كبديل للحليب؛ حليب األرز ألغراض الطهي؛
المشروبات التي أساسها األلبان التي تحتوي على شوفان؛
المشروبات التي تحتوي على الشوفان [بديل الحليب]؛
المشروبات التي أساسها الصويا المستخدمة كبدائل للحليب؛
المشروبات التي أساسها الحليب التي تحتوي على عصير فواكه؛
مشروبات الحليب التي تحتوي على الفواكه؛ بذور الشيا
المعالجة؛ نبتة الماكا المعالجة؛ بذور الكتان المعالجة؛ بذور

Goods/Services

Preserved vegetables; frozen vegetables; dried
;vegetables; cooked vegetables; preserved potatoes
;processed potatoes; preserved fruits; frozen fruits
;dried fruits; cooked fruits; preserved mushrooms
;dried edible mushrooms; mushrooms, prepared
;soups; fruit, preserved; fruit-based snack food
milk; butter; cream; food preparations
predominantly of milk; yoghurt; milk beverages,
;milk predominating; milk products, namely
condensed milk, milk based beverages [milk
predominating]; desserts made from milk
products, namely; milk cream, cream, quark
cream, yoghurt cream, vegetable cream, fruit
cream; dairy desserts in the nature of dairy-based
snack foods excluding ice cream, ice milk and
frozen yogurt; cream [dairy products]; milk
;substitutes, namely; oat milk, coconut milk
almond milk; soya milk [milk substitute]; soya
yoghurt; soya [prepared]; nondairy creamer; soya
;beans, preserved, for food; soup concentrates
;preparations for making soups; broth; stock cubes
;stock in the form of granules; bouillon
consommés; bouillon concentrates; preparations
for making bouillon; lactic acid drinks; peanut
milk-based beverages; coconut milk-based
beverages; almond milk-based beverages; rice
milk; rice milk [milk substitute]; rice milk for use
as a milk substitute; rice milk for culinary
;purposes; dairy-based beverages containing oats
oat-based beverages [milk substitute]; soya-based
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beverages used as milk substitutes; milk-based
beverages containing fruit juice; milk beverages
containing fruits; chia seeds, processed; maca,
processed; processed flax seeds; processed hemp
seeds; processed spirulina; edible nuts, nut mixes,
trail mixes and snack bars that incorporate fruit
and nuts.

القنب المعالجة؛ السبيرولينا المعالجة؛ المكسرات الصالحة لألكل
وخلطات المكسرات ومزيج الجرانوال والفواكه المجففة
والمكسرات وألواح الوجبات الخفيفة التي تحتوي على الفواكه
...والمكسرات
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تاريخ ايداع الطلب:

15/04/2021

اسم طالب التسجيل:

جيديك تافوكتشولوك في تاريم اورونليري
تيجاريت سانايى انونيم شيركيتى

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

تركيا
شركة اجنبية
كوالنكايا كويو ،نمبر ،40:إشمي ،اوشاك /
تركيا

15/04/2021

Date of

GEDIK TAVUKCULUK VE
TARIM URUNLERI
TICARET SANAYI
ANONIM SIRKETI
: Turkey
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Kolankaya Koyu, No:85, Esme,
Usak / Turkey

& Nader Jamil Qumsieh (NJQ
نادر جميل قمصية ص.ب-142025
)ASSOCIATES
 50411814شارع الملك عبدهللا الثاني،
P.O.Box142025- 11814 258
عمان
King Abdullah II Street,
Amman
Class
الصنف
180472
29
29
180472

من اجل البضائع/الخدمات التالية

اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد؛ منتجات اللحوم
المعالجة؛ شوربات ،مرق؛ الحليب ومنتجات األلبان ،الزبدة؛
زيوت صالحة لألكل؛ الفواكه والخضروات المجففة أو
المحفوظة أو المجمدة أو المطبوخة أو المدخنة أو المملحة؛
معجون الطماطم؛ بيض ومسحوق بيض.

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Meat, fish, poultry and game; processed meat
products; soups, bouillon; milk and milk products,
butter; edible oils; dried, preserved, frozen,
;cooked, smoked or salted fruits and vegetables
tomato paste; eggs and powdered eggs.
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تاريخ ايداع الطلب:

18/05/2021

اسم طالب التسجيل:

دايم ِلر إيه جي
المانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

مرسيدسشترا ِسه  65365, 455شتوتغارت
ألمانيا
بيانات للملكية
11191بناية رقم  ،4حي الصالحين ،
شارع محمد هليل عمان
180473

Daimler AG
: Germany
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Mercedesstrasse 120 ,70372
Stuttgart Germany

الفكرية ص.ب-910580

الصنف

18/05/2021

Date of

29

Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191
Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
Class
180473
29

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

MERCEDES-EQ
من اجل البضائع/الخدمات التالية

األجهزة واألدوات البحثية؛ األجهزة المالحية والتوجيه التع ّقب
واالستهداف وصناعة الخرائط؛ أجهزة وأدوات مساحة؛ أجهزة
تكنولوجيا المعلومات واألجهزة السمعية البصرية ومتعددة
الوسائط و التصوير الفوتوغرافي؛ أجهزة عرض ،مستقبالت
التلفزيون وأجهزة األفالم والفيديو؛ أجهزة بصرية ،معززات
ومصححات؛ أجهزة وأدوات وزن؛ أجهزة قياس وكشف
ومراقبة وتحكم؛ أدوات قياس؛ أجهزة أمان وحماية و وقاية
وإشارة؛ أجهزة وأدوات كشف؛ أجهزة اختبار ومراقبة الجودة؛
أجهزة ومعدات إنقاذ؛ أجهزة األبحاث العلمية والمختبرات،
أجهزة ومحاكيات تعليمية؛ أجهزة وأدوات وكبالت للطاقة
الكهربائية؛ أجهزة وأدوات نسخ البيانات؛ أجهزة لبث الصوت أو
البيانات أو الصور؛ أجهزة لتسجيل البيانات؛ معالجات اإلشارات
الرقمية؛ أجهزة لمعالجة عمليات الدفع اإللكترونية؛ حامالت
بيانات مغناطيسية ،أقراص تسجيل؛ آليات تعمل بقطع النقد؛
آالت تسجيل النقد؛ آالت حاسبة؛ أجهزة معالجة البيانات؛ أجهزة
كمبيوتر؛ لوحات مفاتيح ألجهزة الكمبيوتر؛ أجهزة ملحقة
بالكمبيوتر؛ طفايات الحريق؛ مالبس واقية من الحوادث
واإلشعاع والحريق؛ قفازات للوقاية من الحوادث؛ حاجبات
أسبستوس لرجال اإلطفاء؛ بذالت واقية للطيارين؛ قوارب إطفاء
الحريق؛ أجهزة تنفس للسباحة تحت الماء؛ أجهزة تنفس ما عدا
المستخدمة للتنفس االصطناعي؛ صدارات واقية من الرصاص؛
مكبرات صوت؛ صور كرتونية متحركة؛ صناديق مصنوعة
خصيصا ً لألجهزة واألدوات الفوتوغرافية؛ علب مجهزة بادوات
تشريح [مجهريات]؛ أجهزة تنظيف اسطوانات الفونوغراف؛
مالقط أنفية للغواصين والسباحين؛ مالبس مصنوعة خصيصا ً
للمختبرات؛ مماسك للملفات الكهربائية؛ تطبيقات الهواتف
النقالة؛ برمجيات؛ برامج ألعاب كمبيوتر؛ برامج كمبيوتر
مسجلة؛ برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل؛ برمجيات؛ منصات
لبرمجيات الكمبيوتر؛ برمجيات تعليمية؛ برمجيات تطبيقات؛
برمجيات للهواتف الذكية؛ برمجيات الدفع اإللكتروني؛
برمجيات الذكاء االصطناعي؛ برمجيات الحوسبة السحابية؛

Goods/Services

Research apparatus and instruments; Navigation,
guidance, tracking, targeting and map making
;devices; Surveying apparatus and instruments
Information technology and audio-visual,
multimedia and photographic devices; Display
devices, television receivers and film and video
;devices; Optical devices, enhancers and correctors
Weighing apparatus and instruments; Measuring,
;detecting, monitoring and controlling devices
Measuring instruments; Safety, security,
protection and signalling devices; Detecting
apparatus and instruments; Testing and quality
control devices; Life saving apparatus and
equipment; Scientific research and laboratory
;apparatus, educational apparatus and simulators
;Apparatus, instruments and cables for electricity
Apparatus and instruments for reproducing of
data; Apparatus for broadcasting sound, data or
images; Apparatus for recording data; Digital
signal processors; Apparatus for electronic
payment processing; Magnetic data carriers,
recording discs; Coin-operated mechanisms; Cash
registers; Calculating devices; Data processing
;apparatus; Computers; Computer keyboards
;Computer peripheral devices; Fire extinguishers
Clothing for protection against accidents,
irradiation and fire; Gloves for protection against
accidents; Asbestos screens for firemen; Protective
suits for aviators; Fire boats; Breathing apparatus
for underwater swimming; Breathing apparatus,
except for artificial respiration; Bullet-proof
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ّ
المعزز؛ برمجيات التعرف على الكالم؛
برمجيات الواقع
برمجيات ألنظمة مالحة تحديد المواقع العالمية؛ برمجيات الذكاء
االصطناعي للمركبات؛ نظارات؛ نظارات شمسية؛ نظارات
واقية لأللعاب الرياضية؛ علب للنظارات؛ سالسل للنظارات؛
عدسات الصقة؛ أوعية للعدسات الالصقة؛ أوعية للشرائح
المجهرية؛ أغطية للمخارج الكهربائية؛ معدات الغطس؛ أقنعة
للغواصين؛ بذالت غوص؛ سدادات أذن للغواصين؛ منشآت
كهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات الصناعية؛ سياجات مكهربة؛
منشورات إلكترونية قابلة للتنزيل؛ خيوط للنظارات؛ اطارات
للنظارات؛ دروع وجه واقية للعمال؛ أقنعة تنفس  ،ما عدا
المستخدمة للتنفس االصطناعي؛ أقنعة واقية؛ خوذ عمال ال ِلحام؛
مرشحات (فالتر) لكمامات التنفس؛ خمادات حريق؛ بطانيات
إخماد الحريق؛ سيارات إطفاء؛ أجهزة إطفاء الحريق للسيارات؛
فوهات خراطيم إطفاء الحريق؛ أثاث مصنوع خصيصا ً
للمختبرات؛ قفازات للغواصين؛ قفازات واقية من أشعة إكس
ألغراض صناعية؛ خوذ حماية للرأس؛ خوذ واقية لأللعاب
الرياضية؛ خوذات للركوب؛ أجهزة بينية ألجهزة الكمبيوتر؛
أجهزة تشغيل أسطوانات؛ هواتف محمولة؛ أغطية للهواتف
الخلوية؛ واقيات ركب للعمال؛ أقفال كهربائية؛ مغناطيسات؛
مغناطيسات للزينة؛ صواري للهوائيات الالسلكية؛ لوالب
ميكرومترية لألدوات البصرية؛ شاشات عرض [أجزاء
كمبيوتر]؛ برامج مراقبة [برامج كمبيوتر]؛ لبادات الفأرة؛
شبكات أمان؛ شبكات للوقاية من الحوادث؛ أجهزة نقل
األكسجين؛ أجهزة رسم خطوط بيانية؛ برامج مسجلة لتشغيل
الكمبيوتر؛ أجهزة واقية من أشعة إكس ليست لغايات طبية؛
أجهزة واقية من الحوادث لالستخدام الشخصي؛ أزرار كبّاسة
لألجراس؛ أجهزة أمان لحركة مرور السكك الحديدية؛ أقراص
عاكسة تلبس للوقاية من حوادث المرور؛ أجهزة تنفس لترشيح
الهواء؛ كوابح أمان ،ما عدا المستخدمة لمقاعد المركبات
ومعدات األلعاب الرياضة؛ مناصب ألوعية التقطير؛ إشارات
ضوئية أو آلية للطرق؛ مشمعات أمان؛ أحذية للوقاية من
الحوادث واإلشعاع والحريق؛ إشارات ضوئية؛ واقيات من
الشرر؛ حامالت ألجهزة التصوير الفوتوغرافي؛ أجهزة قيادة
آلية للمركبات؛ واقيات أسنان؛ أجهزة كهربائية لمنع السرقة؛
مناصب ثالثية القوائم للكاميرات؛ مساند رسغ لالستخدام مع
أجهزة الكمبيوتر؛ بطاقات ائتمان؛ قارئات بطاقات لبطاقات
االئتمان؛ قارئات بطاقات الكترونية؛ طرفيات بطاقات االئتمان؛
برمجيات لتسهيل معامالت بطاقات االئتمان اآلمنة؛ طرفيات
لعمليات الدفع ببطاقات االئتمان المعالجة إلكترونياً؛ وسائط قابلة
للتنزيل؛ محتوى وسائط؛ بطاريات؛ أجهزة شحن البطاريات؛
محطات شحن المركبات الكهربائية؛ ساعات ذكية؛ هواتف ذكية
على شكل ساعة؛ مدونات صوتية؛ برامج كمبيوتر لالستخدام في
المالحة المستقلة للمركبات؛ برامج كمبيوتر لالستخدام في
التحكم المستقل للمركبات؛ كاميرات الرؤية الخلفية للمركبات؛
أنظمة إلكترونية على متن المركبة لتقديم المساعدة في اصطفاف
المركبة؛ أنظمة إلكترونية على متن المركبة لتقديم المساعدة في

;waistcoats; Loudspeakers; Animated cartoons
Cases especially made for photographic apparatus
and instruments; Cases fitted with dissecting
instruments [microscopy]; Cleaning apparatus for
phonograph records; Nose clips for divers and
swimmers; Clothing especially made for
laboratories; Holders for electric coils; Mobile
;apps; Software; Computer gaming software
Computer programs, recorded; Computer
programs, downloadable; Software; Computer
;software platforms; Educational software
;Application software; Software for smartphones
E-payment software; Artificial intelligence
software; Cloud computing software; Augmented
;reality software; Speech recognition software
Software for GPS navigation systems; Artificial
;intelligence software for vehicles; Spectacles
;Sunglasses; Goggles for sports; Spectacle cases
Spectacle chains; Contact lenses; Containers for
;contact lenses; Containers for microscope slides
;Covers for electric outlets; Diving equipment
;Divers' masks; Diving suits; Ear plugs for divers
Electric installations for the remote control of
industrial operations; Electrified fences; Electronic
;publications, downloadable; Spectacle cords
Spectacle frames; Workmen's protective faceshields; Respiratory masks, other than for artificial
;respiration; Protective masks; Solderers' helmets
Filters for respiratory masks; Fire beaters; Fire
blankets; Fire engines; Fire extinguishing
;apparatus for automobiles; Fire hose nozzles
Furniture especially made for laboratories; Gloves
for divers; Gloves for protection against X-rays for
industrial purposes; Head protection; Protective
helmets for sports; Riding helmets; Interfaces for
;computers; Record players; Mobile telephones
Cell phone covers; Knee-pads for workers; Locks,
electric; Magnets; Decorative magnets; Masts for
wireless aerials; Micrometer screws for optical
;]instruments; Monitors [computer hardware
;Monitors [computer programs]; Mouse pads
;Safety nets; Nets for protection against accidents
Oxygen transvasing apparatus; Plotters; Computer
operating programs, recorded; Protection devices
;against X-rays, not for medical purposes

217

Protection devices for personal use against
accidents; Push buttons for bells; Railway traffic
safety appliances; Reflecting discs for wear, for
the prevention of traffic accidents; Respirators for
filtering air; Safety restraints, other than for
vehicle seats and sports equipment; Retorts'
stands; Road signs, luminous or mechanical;
Safety tarpaulins; Shoes for protection against
accidents, irradiation and fire; Signs, luminous;
Spark-guards; Stands for photographic apparatus;
Steering apparatus, automatic, for vehicles; Teeth
protectors; Theft prevention installations, electric;
Tripods for cameras; Wrist rests for use with
computers; Credit cards; Card readers for credit
cards; Electronic card readers; Credit card
terminals; Software for facilitating secure credit
card transactions; Terminals for electronically
processing credit card payments; Downloadable
media; Media content; Batteries; Battery chargers;
Batteries for electric vehicles; Charging stations
for electric vehicles; Smartwatches; Smartphones
in the shape of a watch; Podcasts; Computer
programs for use in the autonomous navigation of
vehicles; Computer programs for use in
autonomous control of vehicles; Rearview cameras
for vehicles; On board electronic systems for
providing parking assistance; On board electronic
systems for providing driving assistance
_Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018339871
Claim Date : 18-11-2020

.القيادة

EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
544330464 : رقم االدعاء
44-44-5555 : تاريخ االدعاء
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Date of

26/05/2021

eaaN tpac lppA:

Tyson Fresh Meats, Inc.
: United States
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

2200 Don Tyson Parkway,
Springdale, AR 72762, USA

26/05/2021

:تاريخ ايداع الطلب

. انك،تايسون فريش ميتس
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، سبرينغدال، دون تايسون باركوي5555
 الواليات المتحدة االميركية،65675 ايه ار

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
11184 Amman/ Al Shmeisani/
شارع األمير شاكر بن زيد/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
180432
29
29
180432

Goods/Services

Beef

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

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

اللحم البقري

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال: لتنازل
" عندما تظهر بشكل مختلف أو بمعزل عنANGUS" الكلمة
.العالمة
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Date of

26/05/2021

eaaN tpac lppA:

Tyson Fresh Meats, Inc.
: United States
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

2200 Don Tyson Parkway,
Springdale, AR 72762, USA

26/05/2021

:تاريخ ايداع الطلب

. انك،تايسون فريش ميتس
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، سبرينغدال، دون تايسون باركوي5555
 الواليات المتحدة االميركية،65675 ايه ار

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
11184 Amman/ Al Shmeisani/
شارع األمير شاكر بن زيد/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
180438
29
29
180438

Goods/Services

Beef

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

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

اللحم البقري

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال: لتنازل
" عندما تظهر بشكل مختلف أو بمعزل عنANGUS" الكلمة
.العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

15/06/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة بوادقجي و ادلبي(.السعادة)

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سوريا
شركة اجنبية
سوريا-حلب ،الزربة-محضر ،404منطقة
عقارية سمعان
نادر جميل قمصية
11118عمان ,االردن
180183

Bawadiqgy & Adlebi
)Company (Al saadeh
: Syrian Arab Republic
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Syria- Halab, Al-zerba-Mahdar
158, real estate samaan

ص.ب-184653

الصنف

15/06/2021

Date of

29

NADER J. QUMSIEH
P.O.Box184653- 11118
AMMAN, JORDAN
Class
180183
29

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

رمي
RIM
من اجل البضائع/الخدمات التالية

جلي (هالم) للطعام

Goods/Services

Jellies for food
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تاريخ ايداع الطلب:

15/07/2021

اسم طالب التسجيل:

دانيش كراون فودز جيرماني جي ام بي اتش

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المانيا
شركة اجنبية
كريستوف – بروبست  -فيغ 55504 ،57
هامبورغ ،المانيا

15/07/2021

Date of

Danish Crown Foods
Germany GmbH
: Germany
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Christoph-Probst-Weg 26,
20251 Hamburg, Germany

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180237
29
29
180237

من اجل البضائع/الخدمات التالية

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

اللحوم واألسماك والدواجن ولحوم الطرائد بما فيها المنتجات
الطازجة والمجمدة والمحفوظة من لحم الخنزير ولحم البقر
المبردة
واألسماك والدواجن ولحوم الطرائد والسجق واللحوم
ّ
المطبوخة؛ لحم الخنزير المملح؛ أمعاء صنع السجق؛
مستخلصات اللحوم والزيوت والدهون القابلة لألكل واألطباق
المحضرة بشكل رئيسي من اللحم والبيض والخضروات؛
الشوربات واألطعمة المصنعة من اللحم وهالم لحم
ومستحضرات تحضير الشوربات؛ الفواكه والخضراوات
المحفوظة والمج ّمدة والمجففة والمحضرة؛ المواد الهالمية
والمربى والفواكه المطبوخة بالسكر؛ البيض؛ الحليب ومنتجات
االلبان.

Meat, fish, poultry and game, including fresh,
frozen and preserved products made from pork,
;beef, fish, poultry and game, sausages, charcuterie
bacon; gut for making sausages; meat extracts,
edible oils and fats, prepared dishes consisting
principally of meat, eggs, vegetables; soups, food
made from meat, meat jellies, preparations for
making soup; preserved, frozen, dried and
prepared fruits and vegetables; jellies, jam,
compotes; eggs; milk and dairy products.

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

________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in blue, red and yellow colors
according to the print filed with the application.
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02/08/2021

eaaN tpac lppA:

Taleb Al-Ammouri &
Partners co
: Jordan
General Partnership Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

:تاريخ ايداع الطلب

شركة طالب العموري وشركاه

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
 المقابلين-  عمان13115 -5654

5654- 13115 amman - al
moqabalen

 المقابلين-  عمان13115 -5654

5654- 13115 amman - al
moqabalen
180259

02/08/2021

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

Class

29

Goods/Services

Prepared nuts / dates / fruits covered with sugar /
edible oils Fruit chips / pickled cucumber / edible
olive oil / sesame oil Tahiniah (sesame Seed paste)
/ pickles / corn oil / raisins Prepared Peanuts /
Peanut Butter / Cocoa Butter

29

الصنف

180259

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 زيوت/  فواكة مغطاه بالسكر/  تمور/ | مكسرات محضرة
/  زيت زيتون للطعام/  خيار مخلل/ صالحة لألكل رقائق فواكه
 زيت/  مخلالت/ ) زيت سمسم طحينية (عجينة بذور السمسم
 زبدة/  زبدة الفول السوداني/  زبيب فول سوداني محضر/ ذرة
/ الكاكاو
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تاريخ ايداع الطلب:

16/08/2021

اسم طالب التسجيل:

مؤسسة كنعان الحجازي التجارية
سوريا
شركة اجنبية

Kanaan Al Hijazi Trading Est
: Syrian Arab Republic
Foreign Company

دمشق ،تنظيم كفرسوسة

Damascus, the organization of
Kafr Sousa

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

16/08/2021

Date of
eaaN tpac lppA:

Baianat Intellectual Property
بيانات للملكية الفكرية 11191 -910580
910580- 11191 Building No. 8 ,
بناية رقم  ،4حي الصالحين  ،شارع محمد
 Salheen Destruct Ammanهليل عمان
Jordan
Class
الصنف
180420
29
29
180420

من اجل البضائع/الخدمات التالية

اللحوم واألسماك والطيور الداجنة و طيور الصيد  .مستخرجات
اللحوم وأعشاب بحرية للطعام  ,اللحوم المحفوظة والمعلبة
وسمك التونة والسردين والمرتديال ء الفواكه والخضروات
المحفوظة والمجففة والمثلجة والمعلبة والمطهية والجيالتين و
سلطات الفواكة والمربيات والمخلالت والكونسروة ورب
البندورة  ,مرقة الدجاج والشوربات واللوز المطحون والبقول
المحفوظة والمعلبة والقمر الدين والتمور والعجوة والخشافات
والمقبالت الغذائية من البطاطا والطحينية والموالح وجوز الهند
المجففا والزبيب وزيت السمسم  ,البيض واللبن وغيره من
منتجات األلبان ( زبدة وسمنة حيواني ) جبنة وحليب طازج أو
منكة وشحوم صالحة للتغذية وزبدة الفول السوداني والزيدة-
والقشدة ومشروبات الحليب الزيوت الغذائية والسمون النباتية ,
زيوت مهدرجة صالحة للتغذية  .مارغرين

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Meat. fish. poultry and game. meat extract.
seaweed for food canned and preserved meat. tuna,
sardines, mortadella. preserved dried, frozen
canned and cooked fruits and vegetables, gelatin,
fruit salads. jams, pickles, canned food tomato
puree, chicken stock soups. preparations for
making soups . group almond . foodstuffs
( preserved and canned beans .Qamar al -Din
apricot ) dates . date paste. composts food
appetizers of potato. tahini citrus nuts, desiccated
coconut, raising sesame oil, eggs yoghurt and
other dairy products ( butter , ghee ) cheese . fresh
or flavors mil . edible fats peanut butter , butter
cream milk beverages . edible oils and margarine .
hydrogenated edible oils margarine
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تاريخ ايداع الطلب:

06/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة نايف للدواجن ش.م.ك.م.
الكويت
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

06/09/2021

eaaN tpac lppA:

)Naif Poultry Co.KSC (closed
: kuwait

Foreign Company

shuwaikh
الشويخ الصناعية
،قطعة(،)4قسيمة()35الكويت
industrial,block(1),plot(30),ku
wait
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية -921100
Property 921100- 11192 TAG
11192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية
Org Building No. 104, Mecca
رقم  ،458شارع مكة
Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
180190
29
29
180190

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الدواجن والبيض والحليب ومنتجات الحليب.

_______________________________________ا
شتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االزرق واالحمر.

Date of

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Poultry, eggs, milk, milk products.

________________________________________
Special condition : Claiming blue and red colors.
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تاريخ ايداع الطلب:

09/09/2021

اسم طالب التسجيل:

كروبس ان في
بلجيكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

hوستروزيبيكسيسترات 4645 ،484
اويجيم ،بلجيكا

09/09/2021

Date of

CROP’S NV
: Belgium
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Oostrozebeeksestraat 148, 8710
Ooigem, Belgium

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180348
29
29
180348

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الفواكه المحفوظة والمجندة والمجففة والمطبوخة؛ حلويات الفواكه؛ قشور الفواكه؛ قشور فواكه؛
معجون الفاكهة؛ وجبات الفواكه الخليفة؛ رقائق فواكه؛ سلطات الفواكه؛ مربيات الفواكه؛ مربی
قشور الفواكه؛ لب الفواكه الفواكه  -المعطرة هالم (جلي الفواكه؛ قشور الفواكه المطبوخة
والمجففة ،فواكه مقطعة إلى شرائح؛ معاجين الفواكه؛ بكتين الفواكه؛ الفواكه المغطاة بالسكر؛
الفواكه المعلبة؛ الفواكه المحفوظة ،الفواكه المحفوظة؛ مساحيق عصير الفواكه؛ الفواكه
المطهوة؛ الفواكه القابلة للدهن؛ الفواكه المحضرة؛ الفواكه المجهزة؛ الفواكه المقطعة؛ معلبات
فواكه؛ الفواكه المعلبة؛ فواكه مخمرة؛ فواكه مثلجة؛ الفواكه المغطاة بالسكر؛ الفواكه المخللة؛
الفواكه المعبأة بزجاجات؛ الفواكه على شكل مسحوق؛ اللبن المنكه بالفواكه؛ خلطات الفواكه -
المجففة؛ الوجبات الخفيفة من الفواكه المعلبة ؛ منتجات الفواكه المجففة؛ فواكه  -الليتشي
المصنعة؛ معجون الفواكه المضغوط؛ الفواكه المبلورة بالسكر القابلة لألكل؛ عصائر الفواكه
للطهي؛ خلطات الفواكه المجففة المحضرة؛ الوجبات الخفيفة التي أساسها الفواكه؛ الوجبات
الخفيفة التي أساسها الفواكه المجففة؛ أطعمة الوجبات الخفيفة التي أساسها الفواكه؛ األشكال
المرتبة من قطع الفواكه؛ تشكيالت الفواكه المحضرة؛ الفواكه المحفوظة بالكحول؛ خليط الفواكه
المجففة المقطعة المصنوع من الفواكه؛ مشروبات الحليب الذي يحتوي على الفواكه؛ مشروب
الحليب الذي يحتوي على الفواكه؛ الفواكه بشكل محفوظ؛ ألواح استبدال الوجبات القائمة على
الفواكه؛ الحشوات التي أساسها الفواكه لحلوى حشوة الفواكه؛ خلطات الفواكه والبندق؛
المركزات التي أساسها الفواكه للطهي؛ منتجات القابلة للدهن التي تتكون أساسا من الفواكه؛
فواكه مجففة على شكل مسحوق؛ ألواح الوجبات الخفيفة التي أساسها الفواكه والمكسرات؛
الم شروبات التي أساسها الحليب التي تحتوي على عصير فواكه؛ حشوات أساسها الفواكه للكعك
والفطائر؛ المواد الهالمية والمربي والفواكه المطبوخة بالسكر والفواكه والخضار القابلة للدهن؛
الفواكه المجهزة والفطر والخضروات والمكسرات والبقول؛ خلطات الوجبات الخفيفة التي تتكون
من الفواكه المجففة والمكسرات المعالجة؛ خلطات الوجبات الخفيفة التي تتكون من الفواكه
المعالجة والمكسرات المعالجة؛ حصص هريس الفواكه؛ الفواكه للمشروبات الكثيفة؛ الفواكه
للمشروبات؛ الفواكه للمخبز؛ الفواكه للمعجنات
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء 544844366 :
تاريخ االدعاء 50-53-5554 :
_اشتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون بااللوان البرتقالي واالبيض وذلك
بموجب النموذج المودع مع الطلب.

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services
Preserved, frozen, dried and cooked fruits; Fruit desserts; Fruit rinds, Fruit
peel, Fruit paste, Fruit snacks; Fruit chips, Fruit salads; Fruit jams; Fruit
marmalade; Fruit pulps, Aromatized fruit, Fruit jellies, Fruit leathers; Sliced
fruit, Fruit purees; Fruit pectin; Crystallised fruit, Candied fruit, Fruit
;preserves; Fruit conserves; Fruit powders, Stewed fruit, Fruit spreads
Prepared fruits; Processed fruits, Cut fruits; Canned fruits, Tinned fruits,
Fermented fruits; Frosted fruits; Glazed fruits; Pickled fruits, Bottled fruits,
Powdered fruits; Fruit flavoured yoghurts; Dried fruit mixes; Candied fruit
snacks, Dried fruit products; Processed lychee fruit, Pressed fruit paste,
Edible crystallised fruits; Fruit juices for cooking. Prepared dried fruit
mixes; Fruit-based snack food, Dried fruit-based snacks; Fruit based snack
foods; Arrangements of cut fruit; Arrangements of processed fruit Fruits
preserved in alcohol; Mincemeat made from fruits; Milk beverages
;containing fruits; Milk drinks containing fruits; Fruits in preserved form
;Fruit-based meal replacement bars; Fruit-based fillings for cobblers
Mixtures of fruit and nuts; Fruit-based concentrate for cooking. Spreads
consisting mainly of fruits; Dried fruits in powder form; Fruit and nut-based
snack bars; Milk-based beverages containing fruit juice; Fruit-based fillings
;for cakes and pies; Jellies, jams, compotes, fruit and vegetable spreads
Processed fruits, fungi, vegetables, nuts and pulses; Snack mixes. consisting
of dehydrated fruit and processed nuts; Snack mixes consisting of processed
fruits and processed nuts; Fruit puree portions; Fruit for smoothies; Fruit for
drinks; Fruit for bakery; Fruit for pastry.

_Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018418377
Claim Date : 09-03-2021
_ Special condition : The registration of this trademark should be in orange
and white colors according to the print filed with the application.
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Date of
eaaN tpac lppA:

16/09/2021

اعالن الجريدة الرسمية

SOUQ AL BALADI
TRADING

lpc oapN ty

: Qatar
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Zone No. 85, Central

Applicant for
Correspondence

Trademark

16/09/2021

:تاريخ ايداع الطلب

السوق البلدي للتجارة

:اسم طالب التسجيل

قطر
شركة اجنبية

Market,
 رقم، السوق المركزي،40 المنطقة رقم
، المعمورة،54  عقار رقم،000 الشارع
Street No. 955, Property No.
الدوحة قطر
21, Al Maamoura, Doha Qatar
Abu-Ghazaleh Intellectual
-921100 أبوغزالة للملكية الفكرية
Property 921100- 11192
, عمان,921100/11192 ب.ص11192
P.O.BOX (921100)
االردن
Amman,11192 Jordan
Class
الصنف
180499
29
29
180499

Goods/Services

Maize oil for food / corn oil for food; fruit,
preserved; fruit, stewed; fruit jellies; fruit pulp;
fruit salads; fruit peel; fruit chips; frozen fruits;
fruits, tinned [canned]; hazelnuts, prepared;
herrings, not live; hot dog sausages; jams; low fat
potato crisps / low fat potato chips; margarine;
marmalade; meat; meat, preserved; meat, tinned
[canned]; milk; milk beverages, milk
predominating; milk products; nuts, prepared; oat
milk; olive oil for food; onion rings; palm kernel
oil for food; palm oil for food; peanut butter;
peanut milk for culinary purposes; peanut milk
based beverages; potato crisps / potato chips;
potato fritters; potato based dumplings; poultry,
not live; powdered milk; prawns, not live;
prostokvasha [soured milk]; raisins; rice milk;
soya beans, preserved, for food; vegetable salads;
vegetable marrow paste; vegetable based cream;
vegetables, preserved; vegetables, cooked;
vegetables, dried; vegetables, tinned [canned];
whey; whipped cream; white of eggs; yoghurt /
yogurt; yolk of eggs.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 الفواكه، الفواكه المحفوظة،زيت الذرة الصفراء للطعام
، سلطات الفواكه، لب فواكه، هالم (جلي) الفواكه،المطهوة
 رقائق، فواكه معلبة، الفواكه المجمدة، رقائق فواكه،قشور فواكه
، اللحوم، مربى فواكه، السمن النباتي،البطاطس قليلة الدسم
 مشروبات الحليب التي، الحليب، لحوم معلبة،اللحوم المحفوظة
 حليب، البندق المحضر، منتجات حليب،يسود فيها الحليب
 زيت لب النخيل، حلقات البصل، زيت زيتون للطعام،الشوفان
 حليب الفول، زبدة الفول السوداني، زيت النخيل للطعام،للطعام
 المشروبات التي أساسها الفول،السوداني لغايات الطهي
 الزالبية، فطائر بطاطا مقلية، مقرمشات البطاطس،السوداني
، حليب البودرة، الدواجن غير الحي،التي أساسها البطاطس
 الحليب الحامض الكثيف [الحليب،القريدس غير الحي
 فول الصويا المحفوظة من اجل، حليب األرز، زبيب،]الحامض
، معجون لب الخضراوات، سلطات الخضروات،المأكوالت
، الخضروات المحفوظة،الكريما التي أساسها الخضراوات
، خضروات معلبة، الخضروات المجففة،الخضروات المطبوخة
. صفار بيض، اللبن، بياض بيض، القشدة المخفوقة،مصل اللبن
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تاريخ ايداع الطلب:

19/09/2021

اسم طالب التسجيل:

شركة محمد غانم وعبد الكريم الرأس

جنسية الطالب:

سوريا
شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سوريا  -حماه  -البياض دكان بالطابق
األرضي بالعقار رقم  19/3919عقارية
ثالثة ملك الفريق الثاني عبد الكريم
مكتب نادر جميل
11814عمان
180288

قمصية ص.ب-142025

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

ألبان واألجبان والحليب والسمن الحيواني والنباتي و زيت
الزيتون والزيوت الصالح لألكل والمارغارين واألغذية
المحفوظة في العلب والفواكه والخضراوات المجففة والمطهية
والمربيات واللحوم واللحوم المعلبة ومستخرجات اللحوم
والمرتديال باستثناء الجميد

29

19/09/2021

Date of

Mohammad Ghanem and
Abdel Karem AlRas
Company
: Syrian Arab Republic
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Syria - Hama - Al Baiaad A
Shop on the ground floor in
Building 3919/19 Third real
state area owned by
Abdulkarim
NJQ & ASSOCIATES
P.O.Box142025- 11814
AMMAN
Class
180288
29

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Dairy, cheeses, milk; Animal and vegetable ghee,
Olive oil, Edible oils, Margarine, Food preserved
in cans, Dried and cooked fruits and vegetables,
Jams, Meat, Canned meat, meat extracts,
Mortadella except jameed
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تاريخ ايداع الطلب:

22/09/2021

اسم طالب التسجيل:

سيارا المينتوس ال تي دي ايه.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

برازيل
شركة اجنبية

22/09/2021
SEARA ALIMENTOS
LTDA.

Date of
eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

: Brazil
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Avenida Marginal

Direita do
أفينيدا مارجينال ديريتا دو تيتي- 055 ،
ساو باولو  -ساو باولو  -البرازيل
Tiete, 500 - Sao Paulo - Sao
Paulo - Brazil
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب-921100
Property P.O.Box92110011192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية
11192 TAG Org Building No.
رقم  ،458شارع مكة
104, Mecca Street, P.O.Box
921100 Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
180476
29
29
180476

Applicant for
Correspondence

Trademark

INCREDIBLE
من اجل البضائع/الخدمات التالية

برغر اللحم ،برغر الصويا ،النقانق (السجق) ،برغر نباتي،
برغر بروتين نباتي ،برغر الدجاج ،لحم شرقي مغطى بفتات
الخبز ،أطباق اللحوم أو الدجاج أو الخضار الجاهزة لألكل.

Goods/Services

Meat burgers; soy burger; sausages; vegetable
;burger; vegetable protein burger; chicken burger
oriental meat, breaded; ready to eat meat, chicken
or vegetable dishes.
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تاريخ ايداع الطلب:

27/09/2021

اسم طالب التسجيل:

كمال غريب عبد الرحيم البكري

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

االردن
مؤسسة فردية

Kamal Gharib Abed al rahim
bakri
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

eaaN tpac lppA:

البلقاء الكرامة

balqa al karameh
ص.ب-830571

المحامي وائل قراعين
111836عمان -ش واي صقره
180426

من اجل البضائع/الخدمات التالية

التمور

اعالن الجريدة الرسمية

27/09/2021

Date of

الصنف

P.O.Box830571- 111836
Amman -wadi saqra str
29

29

Class

180426

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

dates
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

22/11/2021

eaaN tpac lppA:

mohammad elias taleb al
amouri
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

29

محمد الياس طالب العموري

:اسم طالب التسجيل

 وادي العش-  حي الجندي- الزرقاء
-  حي الجندي-  الزرقاء11953 -5012
وادي العش

5012- 11953 zarqa - hai al jundi
- wadi al esh
Class

:تاريخ ايداع الطلب

االردن
مؤسسة فردية

zarqa - hai al jundi - wadi al
esh

180469

22/11/2021

29

Goods/Services

vegetable oils,jams,pickles,preserved
vegetables,canned meats, sardines, tuna,
fish,chicken,milk and milk products jameed,eggs,
tahina, potato chips,dates, prepared nuts, raisins,
preserved fruits, crystallized fruits and candy fruits

الصنف

180469

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

, لحوم معلبه, خضار محفوظه, مخلالت, مربيات,زيوت نباتيه
 الحليب وغيره من منتجات, دواجن, اسماك, تونه,سردين
 مكسرات, ثمور, شيبس البطاطا, طحينه, البيض,االلبان الجميد
 فواكه مغطاه بالسكر وفواكه, فواكه محفوظه, زبيب,محضره
معلبه
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تاريخ ايداع الطلب:

04/01/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة دلتا الصناعية ( مناطق حره)

( Delta Industrial Company
) Free Zone
: Jordan
FREE ZONES

 13115 -6575المنطقة الحرة الزرقاء

6575- 13115 zarqa free zone
area

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مناطق حرة

 13115 -6575المنطقة الحرة الزرقاء
180274

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الحليب

__التنازل :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق
المطلق باستعمال (الرسم العام)بمعزل عن العالمة

04/01/2022

Date of
eaaN tpac lppA:

6575- 13115 zarqa free zone
area
29

29

Class

180274

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

milk

________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give owners the right to use the general drawing
separately from the mark
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05/03/2022

eaaN tpac lppA:

Al Faris Al Arabi Trading
Company
: Saudi Arabia
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

05/03/2022

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الفارس العربي للتجاره المحدودة

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

سعودية
شركة اجنبية
المملكة العربية السعودية

saudi arabia - riyadh
-2821

2821- 11181 amman
180454

Class

29

Goods/Services

29

المحامي محمد عقاب احمد العنانزه
عمان11181
الصنف

180454

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Charcuterie, Game, not live, Meats (Salted—),
Poultry, not live, Shellfish, not live, Mousses
(Fish—), Anchovy, Fillets (Fish—), Fish fillets,
Fish, not | ‘ye Fish, preserved, Fish )Salted—),
Fish, tinned [canned (Am.)], Fish (Food je -ts
made from —), Herrings, Salted fish, Salmon,
Tuna fish, Poultry, not live, Meat extracts, Fruit,
preserved, Fruit, stewed, Vegetables, cooked,
Vegetables, dried, Vegetables, preserved, Fruit
jellies, Marmalade, Fruit, stewed, Cranberry sauce
[compote], Eggs, Milk, Milk products, Corn oil,
Flaxseed oil for culinary purposes, Coconut oil,
Colza oil for food, Linseed oil for culinary
purposes, Maize oil, Olive oil for food, Palm
kernel oil for food, Palm oil for food, Rape oil for
food

 لحوم مملحة» لحوم, غير حية.لحوم مطبوخة؛ لحوم الصيد
. أسماك قشرية؛ غير حية» موسية األسماك. دواجن غير حية؛
 منتجات. شرائح سمك طرية سمك معلبء,سمك األنشوفة
, سمك مملح؛ سلمون, سمك فسيخ.غذائية ُمعدة من السمك
. خضروات محفوظة.خضروات مطبوخة؛ خضروات مجففة
 فواكه مطبوخة؛ توت بري.هالم (جلي) الفواكه» مربى فواكه
مطبوخ [فواكه مطبوخة بالسكر]» بيضء حليب» منتجات
 زيت ذرة؛ زَ يتُ الكتّان ألغراض الطهوء زيت جوز.حليب
 زيت لفت للطعام؛ زيت بزر الكتان ألغراض الطهوء.الهند
 زيت لب النخيل,زيت الذرة الصفراء؛ زيت زيتون للطعام
 زيت لفت للطعام. زيت نخيل للطعام,للطعام

________________________________________
Special condition : the registration of the mark
with colored in green-yellow-white according to
the form filed with the application

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة محدد باللوان: شتراطات خاصة
ابيض وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب-اصفر-االخضر
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تاريخ ايداع الطلب:

09/03/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة احمد الخرابشة وولده
االردن
تضامن

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ahmad alkharabshea & son co
: Jordan
General Partnership Company

eaaN tpac lppA:

عمان  -المدينة الرياضية  -ش الشهيد

amman - sport city

 11196 -19247عمان  -المدينة الرياضية
 ش الشهيد180279

من اجل البضائع/الخدمات التالية

زيت الزيتون

اعالن الجريدة الرسمية

09/03/2022

Date of

الصنف

29

19247- 11196 amman - sport
city
29

Class

180279

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

olive oil
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تاريخ ايداع الطلب:

04/04/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة برهان ومحمد ياسر التمام وشركاهم

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
تضامن

04/04/2022

Date of

Burhan wa mohammad yaser
altammam and partners co
: Jordan
General Partnership Company

eaaN tpac lppA:

سحاب  -المدينة الصناعية

sahab - industry city

المحامي محمد رافع عبد القادر خلف
11953عمان
180446

-420

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

التمور.,حمص (عجينة الحمص),مربيات طحينية (عجينة بذور
السمسم) فول محفوظ,جوز هند مجفف,معجون البندوره,عصير
بندوره للطبخ ,سمسم محمص ،باستثناء الزيوت واللحوم
والدواجن

29

420- 11953 amman
29

Class

180446

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

dates, hummus(chickpea paste) jams, ,
tahini(sesame seed paste), preserved bean,coconut
desiccated. tomato juice for cooking roasted
sesame
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تاريخ ايداع الطلب:

07/06/2022

اسم طالب التسجيل:

السيد عبد الفتاح البكار بن محمد

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

سوريا
شركة اجنبية

Mr. Abed Al-Fatah Al-Bakkar
Ben Mohammad
: Syrian Arab Republic
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

سوريا – حلب – الهلك الفوقاني – محضر
4550

Syria - Aleppo - Al-Halk AlFawqani - Mahdar 1009

نادر جميل قمصية  -ص .ب 485550
عمان  - 44448االردن

Nader Jamil Qumsieh - P. O.
 Box 142025 Amman 11814Jordan
Class
180181
29

180181

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الطحينة

اعالن الجريدة الرسمية

07/06/2022

Date of

الصنف

29

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

tahini
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26/10/2020

eaaN tpac lppA:

Halwani Brothers Co. (Saudi
Joint Stock Company)
: Saudi Arabia
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

26/10/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة حلواني أخوان (شركة مساهمة
)سعودية
سعودية
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

Jeddeh Petromin Road,
. ص، امالك الشركة، طريق بترومين،جدة
 المملكة،54854  الرمز البريدي،705 ب
Company Properties, P.O. Box
العربية السعودية
690, Code 21421, Saudi Arabia
Nader Jamil Qumsieh (NJQ &
-142025ب.نادر جميل قمصية ص
ASSOCIATES)
، شارع الملك عبدهللا الثاني50411814
P.O.Box142025- 11814 258
عمان
King Abdullah II Street,
Amman
Class
الصنف
180509
30
30
180509

Goods/Services

confectionery namely Maamoul filled with dates

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الحلويات وهي المعمول محشوة بالتمر
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تاريخ ايداع الطلب:

28/03/2021

اسم طالب التسجيل:

ليسافر ايت كومباجني

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فرنسا
شركة اجنبية
 ،84ري ايتيان مارسيل 60554 ،باريس،
فرنسا

180284

LESAFFRE ET
COMPAGNIE
: France
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

41, Rue Etienne Marcel 75001
Paris, France

سابا وشركاهم للملكية الفكرية  07 -شارع
االمير شاكر بن زيد ,الشميساني االردن

الصنف

28/03/2021

Date of

30

SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY - 56, PRINCE
SHAKER BIN ZAID
ST.,SHEMISSANI
Class
180284
30

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

L'ETOILE
من اجل البضائع/الخدمات التالية

خميرة

Goods/Services

Yeast
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Date of

26/04/2021

eaaN tpac lppA:

Societe Industrielle de
Conserves Alimentaires
SICAM
: Tunisia
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

26/04/2021

:تاريخ ايداع الطلب

الشركة الصناعية للمصبرات الغدائية سيكام

:اسم طالب التسجيل

تونس
شركة اجنبية

:جنسية الطالب

اعالن الجريدة الرسمية

Zone Industrielle Medjez- ElBeb 9070- Tunisia

 تونس0565 المنطقة الصناعية بمجز الباب

Nader Jamil Qumsieh (NJQ &
-142025ب.نادر جميل قمصية ص
ASSOCIATES)
، شارع الملك عبدهللا الثاني50411814
P.O.Box142025- 11814 258
عمان
King Abdullah II Street,
Amman
Class
الصنف
180470
30
30
180470

Goods/Services

Seaweed (condiments); seasonings; capers; curry
(spice); condiments; ketchup (sauce); mustard;
peppers (seasonings); sauces (condiments); tomato
sauce; mayonnaises; soya sauce; dressing for
salad; garden herbs preserved (seasonings); fruits
coulis (sauces); pesto; pasta sauce; processed
seeds for use as a seasoning; cranberry sauce
(condiment); harissa (condiment)

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

اعشاب بحرية [توابل]؛ توابل بودرة؛ براعم نبات الكبر المخللة؛
كري [بهار]؛ توابل؛ كتشاب [صلصة]؛ الخردل؛ فلفل [توابل]؛
صلصات [توابل]؛ صلصات طماطم؛ مايونيز؛ صلصة صويا؛
) [صلصات]؛-- توابل سلطة؛ اعشاب محفوظة؛ كوليس (فواكه
بيستو [صوص]؛ صلصلة المعكرونة؛ بذور معالجة تستخدم
.)كتوابل؛ صلصة توت بري [توابل]؛ هريسة (توابل
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تاريخ ايداع الطلب:

04/05/2021

اسم طالب التسجيل:

غذاؤنا للصناعات الغذائية
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

شارع مكة  -عمان االردن

اعالن الجريدة الرسمية

04/05/2021

Date of

Githaona For Food Industry
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

Amman- Makkeh St Jordan

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
11184 Amman/ Al Shmeisani/
/شارع األمير شاكر بن زيد
Prince Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
180407
30
30
180407

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الشوكوالتة والبسكوت.

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Chocolate and biscuits.
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28/06/2021

eaaN tpac lppA:

Mohammad and Nezar Batal
Company
: Syrian Arab Republic
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

28/06/2021

:تاريخ ايداع الطلب

شركة محمد ونزار بطل

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

سوريا
شركة اجنبية
، حلب، المنطقة الصناعية،الشيخ نجار
سوريا

Alshaikh Najjar - Industrial
City - Aleppo – Syria
NADER J. QUMSIEH
P.O.Box184653- 11118
AMMAN, JORDAN
Class
180184
30

Goods/Services

Coffee, coffee substitutes, tea, cocoa, sugar, rice,
pastries, confectionery, honey, treacle, chocolate,
biscuits, submerging of biscuits and fillings in
chocolates, food appetizers of corn and stuffed
with chocolates or dipped with chocolate; spices,
condiments, thyme dried , Candies and toffee, ice
cream.

-184653ب.ص

نادر جميل قمصية
 االردن,عمان11118

30

الصنف

180184

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، الرز، السكر، الكاكاو، الشاي، وما يقوم مقام البن،البن
 الشوكوال؛، والعسل األسود، العسل، الحلويات،المعجنات
البسكويت؛ تغطيس البسكويت والحشوات بالشوكوال؛ المقبالت
الغذائية من الذرة والسادة والمحشية بالشوكوال أو المغطسة
 السكاكر، الزعتر المجفف، التوابل، البهارات،بالشوكوال
 البوظة،والتوفي
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28/07/2021

eaaN tpac lppA:

Taleb Al-Ammouri &Partners
Co.
: Jordan
General Partnership Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

chocolate

:تاريخ ايداع الطلب

شركة طالب العموري وشركاه

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
شارع الصخرة المشرفة/المقابلين/عمان

Ammman/Al-Moqabalen /AlSakhra Al-Musharafa street
5656- 16115 Ammman/AlMoqabalen /Al-Sakhra AlMusharafa street
Class
180257
30

28/07/2021

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

شارع/المقابلين/ عمان16115 -5656
الصخرة المشرفة
30

الصنف

180257

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

شوكوالتة
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02/08/2021

:تاريخ ايداع الطلب

TALEB ALAMMOURI &
PARTENER'S CO.
: Jordan
General Partnership Company

شركة طالب العموري وشركاه

:اسم طالب التسجيل

5654- 13115 AMMAN,
JORDAN

 االردن، عمان13115 -5654

Date of

02/08/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
تضامن

 االردن، عمان13115 -5654

5654- 13115 AMMAN,
JORDAN
180258

Class

30

Goods/Services

chocolate

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

30

الصنف

180258

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

شوكوالته

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: _التنازل
) بمعزل عن العالمهchocolate( باستعمال الكلمة
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تاريخ ايداع الطلب:

05/08/2021

اسم طالب التسجيل:

ايه .لواكر – اس .بيه .ايه.
ايطاليا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فيا غاسترز  30508 ،3اونا دي سوتو،
رينون (بي زد) ،ايطاليا

05/08/2021

eaaN tpac lppA:

A. LOACKER - S.P.A
: Italy

Foreign Company
Via Gasters 3, 39054 Auna di
Sotto, Renon (BZ), Italy

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180339
30
30
180339

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Date of

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

المعجنات والحلويات ،تحديدا :بسكويت الويفر والبسكويت؛
الشوكوالته ومنتجات الشوكوالته ،تحديدا :حلوى اللوز؛
مستحضرات الحبوب ،تحديدا :األغذية الخفيفة التي أساسها
الحبوب؛ القهوة والشاي والكاكاو.

Pastries and confectionery, in particular wafers
and biscuits; chocolate and chocolate products, in
particular pralines; cereal preparations, in
particular cereal-based snack food; coffee, tea and
cocoa.

شروط خاصة  :ان تسجيل هذه العالمة يجب ان يكونبااللوان
األحمر واالخضر واالزرق واالصفر واألبيض وذلك بموجب
النموذج المودع مع الطلب

Special condititions: the registration of this trade
mark should be in red,green,blue,yellow and white
colors according to the print filed with the
application
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Date of

09/09/2021

eaaN tpac lppA:

CROP’S NV
: Belgium
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

09/09/2021

:تاريخ ايداع الطلب

كروبس ان في
بلجيكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

4645 ،484 اوستروزيبيكسيسترات
 بلجيكا،اويجيم

Oostrozebeeksestraat 148, 8710
Ooigem, Belgium

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
-  عمان11184 -921100ب.ص
PROPERTY P.O.Box921100 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني
11184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180347
30
30
180347

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Goods/Services

Fruit pies; Fruit cakes; Fruit vinegar, Fruit sugar, Fruit ices; Fruit
sauces; Fruit pastries; Fruit breads; Fruit teas; Fruit infusions; Fruit
confectionery; Fruited scones; Iced fruit cakes; Fruit cake snacks;
Biscuits containing fruit; Coulis (Fruit-) [sauces]; Fruit coulis
[sauces]. Edible fruit ices; Pastries with fruit Fruit ice creams;
Fruit drops [confectionery]. Fruit ice bars; Fruit jelly candy:
Chocolate coated fruits; Fruited malt loaf, Breakfast cereals
containing fruit, Achar pachranga (fruit pickle); Ice cream with
fruit, Biscuits flavoured with fruit, Crackers flavoured with fruit,
Fruit flavourings, except essences; Flavourings made from fruits;
Pastries containing creams and fruit; Bread casings filled with
fruit, Confectionery having liquid fruit fillings: Sweeteners
consisting of fruit concentrates; Oat clusters containing dried fruit,
Fruit flavourings, other than essential. oils; Fruit flavoured tea
[other than medicinal]: Sugar for making conserves of fruit, Teabased beverages with fruit flavouring: Sweetmeats [candy] being
flavoured with fruit Fruit gums [other than for medical use]; Fruit
tea [other than for medical purposes); Natural sweeteners in the
form of fruit concentrates, Chewing sweets (Non-medicated -)
having liquid fruit fillings; Fruit flavourings for food or beverages,
except essences; Filled yeast dough with fillings consisting of
fruits, Breakfast cereals containing a mixture of fruit and fibre;
Fruit flavoured water ices in the form of lollipops; Food mixtures
consisting of cereal flakes and dried fruits; Snack bars containing a
mixture of grains, nuts and dried fruit [confectionery]

:جنسية الطالب

 مثلجات الفواكه؛ صلصات،فطائر الفواكه؛ كعكة الفواكه؛ خل الفواكه؛ سكر الفواكه
الفواكه؛ معجنات فواكه؛ خبز الفواكه؛ شاي الفواكه؛ منقوعات الفواكه؛ حلويات
الفواكه؛ الكعك المسطح مع الفواكه؛ كعك الفواكه المثلجة؛ الوجبات الخفيفة من كعكة
الفواكه؛ البسكويت الذي يحتوي على فواكه؛ الكوليس (صلصات فواكه)؛ صلصة فواكه
 قطرات،صلصات مثلجات الفواكه القابلة لألكل؛ المعجنات مع الفواكه؛ بوظة الفواكه
الفواكه حلويات؛ ألواح الفواكه المجمدة؛ حلوى الهالم بالفواكه؛ الفواكه المغلفة
بالشوكوالتة؛ رغيف الشعير بالفواكه؛ حبوب اإلفطار التي تحتوي على الفواكه؛ اكار
باتشرانجا (مخلل الفواكه)؛ المثلجات مع الفواكه؛ بسكويت بنكهة الفواكه؛ المقرمشات
 باستثناء المركزات؛ المنكهات المصنوعة،التي أساسها الفواكه؛ منكهات بطعم الفواكه
من الفواكة؛ معجنات تحتوي على كريمات وفواكه؛ أغلفة الخبز المحشوة بالفواكه؛
الحلويات بحشوات الفواكه السائلة؛ محليات تتكون من مركزات الفواكه؛ مجموعات
 عدا عن الزيوت،ا لشوفان التي تحتوي على فواكه مجففة؛ منكهات بطعم الفواكه
العطرية؛ الشاي بنكهة الفواكه غير الدواء؛ السكر لصنع مربى الفواكه؛ المشروبات
التي أساسها الشاي بنكهة الفواكه؛ الحلويات حلوى المنكهة بالفواكه؛ علكة الفواكه الغير
االستخدام الطبي؛ شاي الفواكه لغير األغراض الطبية؛ محليات طبيعية على شكل
) التي بها حشوات فواكه سائلة؛ نكهات- مركزات فواكه؛ حلوى المضغ (غير الطبية
 باستثناء المركزات؛ عجينة خميرة محشوة بحشوات،الفواكه للطعام أو المشروبات
مكونة من فواكه؛ حبوب اإلفطار تحتوي على خليط من الفواكه واأللياف؛ المثلجات
المنكهة بالفواكه على شكل مصاصات؛ أمزجة الطعام التي تحتوي على رقائق الحبوب
 البندق والفواكه،والفواكه المجففة؛ األغذية الخفيفة التي تحتوي على خليط من الحبوب
.)المجففة (حلوى

_Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018418377
Claim Date : 09-03-2021
_ Special condition : The registration of this trademark should be in orange
and white colors according to the print filed with the application.

EU : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
544844366 : رقم االدعاء
50-53-5554 : تاريخ االدعاء
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون بااللوان: _اشتراطات خاصة
.البرتقالي واالبيض وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب:

16/09/2021

اسم طالب التسجيل:

السوق البلدي للتجارة

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

قطر
شركة اجنبية

16/09/2021
SOUQ AL BALADI
TRADING

فلفل حلو ،حلوى اللوز ،القهوة االصطناعية ،مسحوق الخبيز،
مسحوق الخبيز [بيكربونات الصودا ألغراض الطهو]،
البسكويت ،الخبز ،عجين الكعك ،الكعك ،حلوى ،زينة حلوى
للكعك ،كراميل [حلوى] ،برغر جبنة [ساندويشات] ،علكة،
رقائق [منتجات حبوب] ،الشوكوالتة ،مشروبات شوكوالتة مع
حليب ،المواد المصنوعة من الشوكوالتة القابلة للدهن المحتوية
على البندق ،المكسرات المغطاة بالشوكوالتة ،مقبالت هندية
[توابل] ،قرفة [بهار] ،كبش قرنفل [بهار] ،الكاكاو ،المشروبات
التي أساسها الكاكاو ،القهوة ،التوابل ،ملح الطعام ،دقيق ذرة،
الذرة المشوية ،كسكس [سميد] ،شعير مطحون ،كري [بهار]،
الكاسترد ،الحلوى المبردة [حلويات] ،خمائر للعجين ،أقراص
سكرية [حلويات] ،غلوكوز ألغراض الطهو ،الغلوتين المحضر
كمواد غذائية ،حالوة طحينية ،العسل ،البوظة ،األرز سريع
التحضير ،مشروبات الكاكاو مع الحليب ،نكهات القهوة،
المشروبات التي أساسها القهوة ،الحلويات ،الذرة المطحونة،
الشوفان المطحون ،زنجبيل [بهار] ،كتشاب [صلصة]،
الخميرة ،سوس [حلويات] ،قطع حلوى [حلويات] ،بسكويت
الشعير ،الثوم المطحون (توابل) ،الخل ،طحين القمح ،الخميرة،
بذور السمسم (توابل) ،دقيق صويا ،نشا الطعام ،أصابع سوس
[حلويات] ،السكر ،الشاي ،صلصة البندورة ،الكركم ،القهوة
غير المحمصة ،نكهات الفانيال لغايات الطهي ،البوشار ،دقيق
البطاطس ،حلوى اللوز ،األرز ،الهالم الملكي ،البقسماط،
زعفران [توابل] ،التوابل ،السميد ،الخردل ،دقيق البندق ،جوزة
الطيب ،دقيق الشوفان ،فطائر محالة (بانكيك) ،صلصة
معكرونة الباستا ،حلويات فول سوداني ،الفلفل ،بسكويت الزبدة
بيتي بور.

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

: Qatar
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Zone No. 85, Central

Market,
المنطقة رقم  ،40السوق المركزي ،رقم
الشارع  ،000عقار رقم  ،54المعمورة،
Street No. 955, Property No.
الدوحة قطر
21, Al Maamoura, Doha Qatar
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبوغزالة للملكية الفكرية -921100
Property 921100- 11192
11192ص.ب  ,921100/11192عمان,
)P.O.BOX (921100
االردن
Amman,11192 Jordan
Class
الصنف
180500
30
30
180500

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Allspice; almond confectionery; artificial coffee
baking powder; baking soda [bicarbonate of soda
for cooking purposes] / bicarbonate of soda for
;cooking purposes [baking soda]; biscuits / cookies
bread; buns; cakes; candy; candy decorations for
cakes; caramels [candy]; cheeseburgers
[sandwiches]; chewing gum; chips [cereal
products]; chocolate; chocolate beverages with
milk; chocolate spreads containing nuts; chocolate
coated nuts; chutneys [condiments]; cinnamon
[spice]; cloves [spice]; cocoa; cocoa based
beverages; coffee; condiments; cooking salt; corn
flour / corn meal / maize flour / maize meal; corn,
;]roasted / maize, roasted; couscous [semolina
crushed barley; curry [spice]; custard; dessert
;mousses [confectionery]; ferments for pastes
fondants [confectionery]; glucose for culinary
;purposes; gluten prepared as foodstuff; halvah
honey; ice cream; instant rice; cocoa beverages
;with milk; coffee flavourings / coffee flavorings
coffee based beverages; confectionery / sugar
;confectionery; corn, milled / maize, milled
;]crushed oats; ginger [spice]; ketchup [sauce
leaven; liquorice [confectionery]; lozenges
[confectionery] / pastilles [confectionery]; malt
;biscuits; minced garlic [condiment]; vinegar
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wheat flour; yeast; sesame seeds [seasonings];
soya flour; starch for food; stick liquorice
[confectionery]; sugar; tea; tomato sauce;
turmeric; unroasted coffee; vanilla flavourings for
culinary purposes / vanilla flavorings for culinary
purposes; popcorn; potato flour; pralines; rice;
royal jelly; rusks; saffron [seasoning]; seasonings;
semolina; mustard; nut flours; nutmegs; oatmeal;
pancakes; pasta sauce; peanut confectionery;
pepper; petit beurre biscuits.

248

تاريخ ايداع الطلب:

22/09/2021

اسم طالب التسجيل:

سيارا المينتوس ال تي دي ايه.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

برازيل
شركة اجنبية

22/09/2021
SEARA ALIMENTOS
LTDA.

Date of
eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

: Brazil
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Avenida Marginal

Direita do
أفينيدا مارجينال ديريتا دو تيتي- 055 ،
ساو باولو  -ساو باولو  -البرازيل
Tiete, 500 - Sao Paulo - Sao
Paulo - Brazil
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب-921100
Property P.O.Box92110011192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية
11192 TAG Org Building No.
رقم  ،458شارع مكة ،ص .ب 054455
104, Mecca Street, P.O.Box
عمان  44405االردن
921100 Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
180485
30
30
180485

Applicant for
Correspondence

Trademark

INCREDIBLE
من اجل البضائع/الخدمات التالية

كرات اللحم المقلية ،فطائر اللحم ،فطيرة الراعي (فطيرة لحم
مفروم مغطى بالبطاطا المهروسة) ،أطباق المعكرونة الجاهزة
لألكل.

Goods/Services

Fried meat balls; meat pies; shepherd's pie; ready
to eat pasta dishes.
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تاريخ ايداع الطلب:

28/11/2021

اسم طالب التسجيل:

ايكاتيرا جروب أي بي هولدينغز بي في

ekaterra Group IP Holdings
B.V
: Netherlands
Foreign Company

وينا  3543 ,800ايه ال روتردام,
النذرالندز

: Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, The Netherlands

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

هولندا
شركة اجنبية

مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية
ص.ب 11181 -3308عمان

180169

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

28/11/2021

Date of
eaaN tpac lppA:

PHILADELPHIA
INDUSTRIAL PROPERTY
OFFICE P.O.Box3308- 11181
Amman
Class
180169
30
30

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

القهوة؛ القهوة االصطناعية؛ الشاي؛ منتجات الشاي؛
مستخلصات الشاي؛ الشاي المثلج؛ الشاي المثلج الغازي والغير
الغازي؛ مساحيق مزيج الشاي المثلج؛ الشاي العشبي
والمنقوعات غير الطبية؛ الكاكاو؛ الدقيق والمستحضرات
المصنوعة من الحبوب؛ المعجنات؛ الحلويات؛ الشوكوال؛
الحلويات؛ البسكويت؛ البوظة؛ الماء المثلج؛ الحلويات المجمدة؛
االعشاب المحفوظة.

Coffee; artificial coffee; tea; tea products; tea
extracts; 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; pastries
confectionery; chocolate; desserts; biscuits; ice
cream; water ices; frozen confectionery; preserved
herbs.

_______________________________________ا
شتراطات خاصة :العالمة محددة باللون االخضر حسب النموذج
المودع لدى مسجل العالمات

________________________________________
Special condition : claiming colors green as per
the specimen filed at the trademark office
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تاريخ ايداع الطلب:

20/02/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة ياسر الحسامي واخوانه

Yasser Al-Hosami & Bros
.company
: Jordan
Limited Liability Company

عمان  -بيادر وادي السير  -ش راضي
عناب

amman - wade alser -s /rade
anabe

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
ذ.م.م

المحاميان خالد النهار ومحمد الزهيري
ص.ب 11118 -6892المدينة/الشارع
:عمان -الدوار السابع -الرونق -ش العز بن
عبدالسالم  -مجمع رائد خلف 0ط 3مكتب 0
180398

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

السكر  ٠والشاي والكاكاو وبدائله ؛ األرز والمعكرونة والنودلز.
التابيوكا والساغو .الدقيق والمستحضرات المصنوعة من
الحبوب ( البقوليات ) ؛و الخبز والمعجنات والحلويات.
شوكوالتة؛ األيس كريم والمياه المعدنية وغيرها من أنواع الجليد
الصالحة لألكل ؛ العسل األسود .الخميرة والبيكنج بودر .الملح
والتوابل واألعشاب المحفوظة .الخل والصلصات و التوابل (
فلفل أسود  .فلفل حلو/بابريكا » فلفل حار/شطهءكركم » كمون
 ٠زنجبيل » يانسون  ٠هيل  ٠قرفة ؛ جوزة الطيب  ,قرنفل؛
زعفران » ورق غار  ٠زعتر »سماق (.خردل ؛ كراويا ٠
كاري » مستكة  ٠.محلب .حليه » العصفر ) .الثلج (الماء
المجمد) والقهوة

30

20/02/2022

Date of
eaaN tpac lppA:

P.O.Box6892- 11118
city/street:Amman-seventh
cricle -arawnk-s/ALA bn abd
alsalam -center0 RARD
KHALAF9- F3 -office9
Class
180398
30

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

sugar, tea, cocoa and their substitutes; Rice, pasta
and noodles. Tapioca and sago. flour and
preparations from cereals (legumes); And bread,
pastries and sweets. chocolate; metallic forms ice
cream and other types of edible ice; the black
Honey. Yeast and baking powder. Salt, spices and
herbs preserved. Vinegar, sauces and spices (black
pepper, sweet pepper / paprika, hot pepper / chili,
turmeric, cumin, ginger, anise, cardamom,
cinnamon, nutmeg, cloves, saffron, bay leaf,
thyme, sumac, mustard, caraway, curry, mastic ,
Mahiab, fenugreek, safflower), snow (frozen
water)and coffee
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تاريخ ايداع الطلب:

04/04/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة برهان ومحمد ياسر التمام وشركاهم

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
تضامن
سحاب  -المدينة الصناعية 420- 11953
المحامي محمد رافع عبد القادر خلف
11953عمان
180445

04/04/2022

Date of

Burhan wa mohammad yaser
altammam and partners co
: Jordan
General Partnership Company

eaaN tpac lppA:

sahab - industry city 420- 11953

-420

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

يانسون حالوة الطحينية دبس الطعام نشا الطعام سكر القزحة

30

420- 11953 amman
30

Class

180445

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

aniseed halvah molasses for food starch for food
sugar qizha
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تاريخ ايداع الطلب:

07/06/2022

اسم طالب التسجيل:

السيد عبد الفتاح البكار بن محمد

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سوريا
شركة اجنبية

07/06/2022

Date of

Mr. Abed Al-Fatah Al-Bakkar
Ben Mohammad
: Syrian Arab Republic
Foreign Company

pAeaaN tpac lp:

سوريا – حلب – الهلك الفوقاني – محضر
4550

Syria - Aleppo - Al-Halk AlFawqani - Mahdar 1009

نادر جميل قمصية  -ص .ب 485550
عمان  - 44448االردن

Nader Jamil Qumsieh - P. O.
 Box 142025 Amman 11814Jordan
Class
180180
30

180180

من اجل البضائع/الخدمات التالية

البن والزعتر والبهارات والتوابل والفلفل

الصنف

30

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Coffee, thyme, spices, condiment and pepper
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تاريخ ايداع الطلب:

11/09/2022

اسم طالب التسجيل:

سميا حلمي حرب كريشان
االردن

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 1721 -1181جرش  -سوف

180157

من اجل البضائع/الخدمات التالية

القهوة  -الحالوة  -السكر  -الشاي  -الدقيق  -الحلويات

Somaia helmi harb kreishan
: Jordan

eaaN tpac lppA:

1181- 1721 jarash - souf

 1721 -1181جرش  -سوف
الصنف

11/09/2022

Date of

1181- 1721 jarash - souf
30

30

Class

180157

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

coffee , halva , sugar , tea wheat , sweets
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27/09/2022

eaaN tpac lppA:

AL -Mutafawiqun sweets
manufacturing
: Jordan
Private Shareholding Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

:تاريخ ايداع الطلب

شركة المتفوقون لصناعة الحلويات
والشوكالته
االردن
مساهمة خاصة

:اسم طالب التسجيل

ام اذنية- عمان11814 -144806

144806- 11814 amman- um
othaian

ام اذنية- عمان11814 -144806

144806- 11814 amman- um
othaian
180265

27/09/2022

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

Class

30

Goods/Services

| Chocolate , sweets ,Cakes.cake dough,cake
icing,cake ‘
powder,almondconfectionnery,chocolate «coverd
é almonds,sweets ,sweets.confectionery
ices,spices,caramel — coated popcorn,preserved
herbs,dried herbs ,tea,cooffe,rice | ssuger,. |

30

الصنف

180265

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

بودرة.كعك مثلج.عجينة كيك. ْْ الشوكالتة »الحلويات كيك
حلويات. حلويات اللوزءملبس مغطاهه بالشوكوالته.كيك
ا عشاب. توابل »ذرة ا مغطاه بالشوكوالته. حلويات مثلجة.نعنع
سكر. األرز.قهوة. شاي, محفوظة ومجففة
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Date of

26/05/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

SEMILLAS FITO, S.A.
: Spain

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

26/05/2021

:تاريخ ايداع الطلب

. ايه. اس،سيميالس اف اي تي او
اسبانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company

، برشلونة- 54540 ،444 سيلفا دي مار
إسبانيا

SELVA DE MAR 111, 08019BARCELONA, SPAIN
Nader Jamil Qumsieh - P. O.
Box 142025 Amman 11814 Jordan
Class
180519
31

Goods/Services

Lawn/turf; Spores for agricultural purposes; Seeds
for planting; Seeds, bulbs and seedlings for plant
breeding; Seeds for planting; Seeds for
horticultural purposes; Seeds for flowers;
Agricultural seeds; Seeds for horticultural
purposes; Unprocessed wheat; Seeds coated with
an anti-parasitic preparation; Seeds coated with a
fertilizer.

485550  ب. ص- نادر جميل قمصية
 االردن- 44448 عمان
31

الصنف

180519

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الحشيش؛ االبواغ الغراض الزراعة؛ غالل [بذور]؛/العشب
بذور وبصيالت وشتالت لزراعة النباتات؛ البذور [حبوب]؛
بذور ألغراض البستنة؛ بذور الزهور؛ بذور الجل الزراعة؛
بذور زراعية؛ قمح غير معالج؛ بذور المغلفة مع مستحضر ضد
الطفيليات؛ بذور المغلفة مع األسمدة
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تاريخ ايداع الطلب:

09/09/2021

اسم طالب التسجيل:

كروبس ان في
بلجيكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

اوستروزيبيكسيسترات 4645 ،484
اويجيم ،بلجيكا

09/09/2021

Date of

CROP’S NV
: Belgium
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Oostrozebeeksestraat 148, 8710
Ooigem, Belgium

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180263
31
31
180263

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الفواكه الطازجة؛ ثمار الحمضيات؛ أشجار الفواكه؛ شتالت
الفواكه؛ شجيرات الفواكه؛ نباتات الفواكه؛ الفواكه النيئة؛ بذور
الفواكه؛ اللوز [ثمر]؛ ثمار الجوز [فواكه]؛ بقايا الفواكه؛ فاكهة
الكيوي الطازجة؛ فاكهة النجمة الطازجة؛ نباتات الفاكهة الحية؛
فاكهة ثمرة اآلالم الطازجة؛ الماندرين [الفاكهة الطازجة]؛ فاكهة
الليتشي غير المعالجة؛ فواكه عضوية طازجة؛ فاكهة النوني
الطازجة؛ التوت والفواكه الطازجة؛ فواكه مشكلة [طازجة]؛
فواكه استوائية [طازجة]؛ فواكه التنين الطازجة؛ فاكهة
الزعرور الطازجة؛ ثمار النخيل الطازجة؛ األشكال الجاهزة من
الفاكهة الطازجة؛ سالل هدايا من الفواكه الطازجة؛ الفواكه
والمكسرات والخضار واألعشاب الطازجة.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء 544844366 :
تاريخ االدعاء 50-53-5554 :
اشتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون
بااللوان البرتقالي واالبيض وذلك بموجب النموذج المودع مع
الطلب.

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Fresh fruit; Citrus fruit; Fruit trees; Fruit shrubs
;Fruit bushes; Fruit plants; Raw fruit; Fruit seeds
Almonds [fruits]; Nuts [fruits]; Fruit residue
[marc]; Fresh kiwi fruit; Fresh star fruit; Living
fruit plants; Fresh passion fruit; Mandarins [fruit,
fresh]; Unprocessed lychee fruit; Organic fresh
fruit; Fresh noni fruit; Berries, fresh fruits; Mixed
fruits [fresh]; Tropical fruits [fresh]; Fresh dragon
;fruits; Fresh hawthorn fruits; Fresh palm fruits
Arrangements of fresh fruit; Gift baskets of fresh
fruits; Fresh fruits, nuts, vegetables and herbs.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018418377
Claim Date : 09-03-2021
________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in orange and white colors
according to the print filed with the application.
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تاريخ ايداع الطلب:

30/09/2021

اسم طالب التسجيل:

امازون تكنولوجيز ،انك
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 845تيري أفنيو نورث ،سياتل ،واشنطن،
الواليات المتحدة االمريكية 04450
بيانات للملكية
11191بناية رقم  ،4حي الصالحين ،
شارع محمد هليل عمان
180423

Amazon Technologies, Inc
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

410 Terry Ave N, Seattle, WA,
USA 98109

الفكرية ص.ب-910580

الصنف

30/09/2021

Date of

31

Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191
Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
Class
180423
31

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

WONDER BOUND
من اجل البضائع/الخدمات التالية

| المواد الغذانية للحيوانات ,حلوى قابلة لألكل للحيوانات االليفه»
مشروبات ْ للحيوانات األليفة؛ أكل للحيوانات االليفه.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 05743504 :
تاريخ االدعاء 35-53-5554 :

Goods/Services

Aniraa! foodstuffs: Edible pet treats; Pet
| beverages; Pet food
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90613251
Claim Date : 30-03-2021
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تاريخ ايداع الطلب:

05/05/2021

اسم طالب التسجيل:

هاليتالر جيدا ساجليك أورانليري سانايي في
تيجاريت ليمتد شيركيتي

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

تركيا
شركة اجنبية

05/05/2021

Date of

HALITLAR GIDA SAGLIK
URUNLERI SANAYI VE
TICARET LIMITED
SIRKETI
: Turkey
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Baspinar (Organize) OSB
باسبينار (اورجنايز) أو إس بي ماهاليسي،
أو .إس .بي  .0بولج 43074 ،نولو كاد ,54
Mahallesi, O.S.B. 5. Bolge,
83561 Nolu Cadde 28,
سيهيتكامل ،غازيانتيب  -تركيا
Sehitkamil, Gaziantep – Turkey
NADER J. QUMSIEH
نادر جميل قمصية ص.ب-184653
P.O.Box184653- 11118
11118عمان ,االردن
AMMAN, JORDAN
Class
الصنف
180511
32
32
180511

من اجل البضائع/الخدمات التالية

البيرة؛ مستحضرات لتحضير البيرة ،وهي خالصات حشيشة
الدينار لتحضير البيرة ،والمياه المعدنية ،ومياه الينابيع ،ومياه
الشرب الصحية (ماء الينابيع) ،ومياه الصودا؛ عصائر الفواكه
والخضروات ،ومركزات وخالصات الفواكه والخضروات غير
الكحولية لتحضير المشروبات ،والمشروبات الخفيفة غير
الكحولية؛ مشروبات الطاقة؛ المشروبات الرياضية الغنية
بالبروتين؛ بيرة شعير منبت (ملت) غير كحولية؛ ماء شعير
منبت (ملت) غير كحولي

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Beers; preparations for making beer, namely,
extracts of hops for making beer, mineral water,
spring water, table water, soda water; fruit and
vegetable juices, non-alcoholic fruit and vegetable
concentrates and extracts for making beverages,
non-alcoholic soft drinks; energy drinks; proteinenriched sports beverages; non-alcoholic malt
beer; non-alcoholic malt wort.
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07/07/2021

c lppAeaaN tpa:

XL Energy Marketing Sp. Z
o. o.
: Poland
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

07/07/2021

:تاريخ ايداع الطلب

. زد.إكس إل إنيرجي ماركتينج إس بيه
.أو.أو
بولندا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

ul. Zlota 59 00-120 Warszawa,
Poland.

 بولندا، وارسو455-55 00  زولتا.يو إل

Baianat Intellectual Property
ب. ص11191 - بيانات للملكية الفكرية
Co.LLC - 11191 P.O BOX
 المملكة االردنية44404  عمان045045
910580 Amman 11191 Jordan
الهاشمية
Class
الصنف
180419
32
32
180419

Goods/Services

Mineral and aerated waters and other nonalcoholic bev- erages; fruit beverages and fruit
juices.

________________________________________
Special condition : the registration of this
trademark should be limited in red ,gray and its
shades,blue and its shades colors according to the
print filed with the application
________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give owners the right to use word (ENERGE
DRINK )( L,X) if used separately from the mark

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مياه معدنية وغازيةوغيرها من المشروبات غير الكحولية
االخرى مشروبات الفواكه وعصائر الفواكه

_______________________________________ا
 ان تسجيل هذه العالمة محدد بااللوان االحمر: شتراطات خاصة
والرمادي بتدرجاته واالزرق بتدرجاته وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب
_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
)بمعزلL,X (  ) وENERGE DRINK( باستعمال الكلمة
عن العالمه
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تاريخ ايداع الطلب:

09/09/2021

اسم طالب التسجيل:

كروبس ان في
بلجيكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

اوستروزيبيكسيسترات 4645 ،484
اويجيم ،بلجيكا

09/09/2021

Date of

CROP’S NV
: Belgium
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Oostrozebeeksestraat 148, 8710
Ooigem, Belgium

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180264
32
32
180264

من اجل البضائع/الخدمات التالية

عصائر الفواكه الممزوجة؛ مشروبات مركزة من الفواكه؛
مشروبات الفواكه؛ مشروبات الفاكهة ،عصير الفواكه؛ نكتار
الفواكه؛ مشروبات مكثفة من الفواكه ،التي أغلبها من الفواكه؛
مشروبات الفواكه المجمدة؛ مشروبات فواكه مثلجة؛ مشروبات
الفاكهة المجمدة؛ المشروبات التي أساسها الفواكه؛ مركزات
عصير الفواكه؛ المستحضرات األساسية لعصير الفاكهة؛
عصائر الفواكه المركزة؛ عصائر الفواكه الغازية؛ نكتار
الفواكه ،غير الكحولية؛ المشروبات بنكهة الفواكه؛ مشاريب
بنكهة الفواكه؛ عصائر الفواكه الممزوجة؛ عصائر الفواكه
العضوية؛ مياه منكهة بالفواكه؛ مرطبات عصير الفواكه؛
مشروبات عصير الفواكه؛ مشروبات الفواكه غير الكحولية؛
مشروبات الفواكه (غير الكحولية)؛ مزيج الفواكه غير الكحولي؛
خلطات الفواكه غير الكحولية؛ مستخلصات الفواكه غير
الكحولية؛ المشروبات المنعشة بنكهة الفواكه؛ مشروبات غازية
بطعم الفواكه؛ نكتار الفواكه ،غير الكحولية؛ المشروبات المجمدة
التي أساسها الفواكه؛ العصائر التي أساسها الفواكه المجمدة؛
مشروبات عصير الفواكه غير الكحولية؛ المركزات عصائر
الفواكه؛ المركزات إلعداد عصائر الفواكه؛ مشروبات الفواكه
المجففة غير الكحولية؛ مشروبات مركزة لصنع المشروبات
المنكهة بالفواكه؛ المشروبات التي تتكون أساسا من عصائر؛
المشروبات غير الكحولية التي تتضمن عصائر الفواكه؛
مشروبات عصير الفواكه الفوارة غير الكحولية؛ عصير الفواكه
الستخدامه كمشروبات؛ مشروبات غازية من الفواكه بنكهة
الشاي؛ المساحيق المستخدمة في تحضير المشروبات التي
أساسها الفواكه؛ المساحيق المستخدمة في تحضير المشروبات
القائمة على الفواكه؛ مستخلصات الفواكه غير الكحولية
المستخدمة في تحضير المشروبات؛ المشروبات التي تتكون من
خليط عصائر الفواكه والخضراوات.

oapN lpc ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Fruit smoothies, Fruit squashes, Fruit beverages
Fruit drinks, Fruit juice, Fruit nectars, Smoothies
[fruit beverages, fruit predominating]: Frozen fruit
beverages, Frozen fruit drinks; Iced fruit
beverages, Fruit-based beverages; Fruit juice
concentrates; Fruit juice bases, Concentrated fruit
juices, Aerated fruit juices; Fruit nectars, nonalcoholic, Fruit flavoured beverages, Fruit
flavoured drinks, Mixed fruit juices, Organic fruit
juice, Fruit flavoured waters, Fruit juice
beverages; Fruit juice drinks; Non-alcoholic fruit
drinks, Fruit beverages (non-alcoholic), Nonalcoholic fruit punch, Non alcoholic fruit
cocktails, Non-alcoholic fruit extracts; Fruit
flavoured soft drinks, Fruit flavoured carbonated
drinks, Fruit nectars, non alcoholic; Frozen fruitbased beverages; Frozen fruit-based drinks; Nonalcoholic fruit juice beverages, Concentrates for
making fruit juices, Concentrates for making fruit
;drinks, Non-alcoholic dried fruit beverages
Syrups for making fruit flavoured drinks,
;Beverages consisting principally of fruit juices
Non-alcoholic beverages containing fruit juices,
Non-alcoholic sparkling fruit juice drinks; Fruit
juice for use as beverages, Fruit based soft drinks
flavoured with tea; Powders used in the
preparation of fruit-based beverages; Powders
used in the preparation of fruit-based drinks; Non-
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alcoholic fruit extracts used in the preparation of
beverages; Beverages consisting of a blend of fruit
and vegetable juices
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018418377
Claim Date : 09-03-2021
Special condition : The registration of this
trademark should be in orange and white colors
according to the print filed with the application.

EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
544844366 : رقم االدعاء
50-53-5554 : تاريخ االدعاء
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون: _اشتراطات خاصة
بااللوان البرتقالي واالبيض وذلك بموجب النموذج المودع مع
.الطلب
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Date of
eaaN tpac lppA:

16/09/2021

اعالن الجريدة الرسمية

SOUQ AL BALADI
TRADING

lpc oapN ty

: Qatar
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Zone No. 85, Central

Applicant for
Correspondence

Trademark

16/09/2021

:تاريخ ايداع الطلب

السوق البلدي للتجارة

:اسم طالب التسجيل

قطر
شركة اجنبية

Market,
 رقم، السوق المركزي،40 المنطقة رقم
، المعمورة،54  عقار رقم،000 الشارع
Street No. 955, Property No.
الدوحة قطر
21, Al Maamoura, Doha Qatar
Abu-Ghazaleh Intellectual
-921100 أبوغزالة للملكية الفكرية
Property 921100- 11192
, عمان,921100/11192 ب.ص11192
P.O.BOX (921100)
االردن
Amman,11192 Jordan
Class
الصنف
180501
32
32
180501

Goods/Services

Preparations for making aerated water; aerated
water; aloe vera drinks, non alcoholic; aperitifs,
non alcoholic; beer; beer wort; beer based
cocktails; cider, non alcoholic; fruit juices / fruit
juice; fruit nectars, non alcoholic; ginger beer /
ginger ale; grape must, unfermented; isotonic
beverages; lemonades; malt beer; mineral water
[beverages]; preparations for making mineral
water; non alcoholic fruit extracts; non alcoholic
fruit juice beverages; pastilles for effervescing
beverages; protein enriched sports beverages; rice
based beverages, other than milk substitutes;
seltzer water; sherbets [beverages] / sorbets
[beverages]; smoothies; soda water; soft drinks;
soya based beverages, other than milk substitutes;
syrups for beverages; table waters; tomato juice
[beverage]; vegetable juices [beverages]; waters
[beverages]; whey beverages.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 مشروبات، مياه غازية،مستحضرات صنع المياه الغازية
، مشروبات فاتحة للشهية غير الكحولية،الصبار غير الكحولية
 خالئط المشروبات التي أساسها، ماء الشعير غير كحولي،البيرة
 نكتار الفواكه، عصائر فواكه، عصير تفاح غير الكحولية،الجعة
، عصير العنب غير المخمر، بيرة الزنجبيل،غير الكحولية
 مياه معدنية، بيرة الشعير، الليموناضة،المشروبات التواترية
 مستخلصات، مستحضرات صناعة المياه المعدنية،][مشروبات
، مشروبات عصير الفاكهة غير الكحولية،الفاكهة غير الكحولية
 المشروبات الرياضية،أقراص محالة للمشروبات الفوارة
 المشروبات التي أساسها األرز عدا عن،المعززة بالبروتين
 عصائر،] الشربات [مشروبات، ماء معدني فوار،بدائل الحليب
 المشروبات، المشروبات الغازية، ماء الصودا،الفواكه المركزة
 مركزات،التي أساسها الصويا عدا عن بدائل الحليب
 عصائر،] عصير طماطم [مشروبات، مياه الينابيع،المشروبات
 مشروبات مصل،] مياه [مشروبات،]الخضراوات [مشروبات
.اللبن
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تاريخ ايداع الطلب:

21/09/2021

اسم طالب التسجيل:

كالرك فودز ،انك
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 445بروجريس بوليفارد ،نيو الباني ،انديانا
 ،86405الواليات المتحدة االميركية

21/09/2021

Date of

CLARK FOODS, INC.
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

810 Progress Boulevard, New
Albany, Indiana 47150, USA

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180215
32
32
180215

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

COCO REÀL
من اجل البضائع/الخدمات التالية

خلطات المشروبات غير الكحولية

Goods/Services

Non-alcoholic cocktail mixes
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تاريخ ايداع الطلب:

21/09/2021

اسم طالب التسجيل:

كالرك فودز ،انك
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 445بروجريس بوليفارد ،نيو الباني ،انديانا
 ،86405الواليات المتحدة االميركية

21/09/2021

Date of

CLARK FOODS, INC.
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

810 Progress Boulevard, New
Albany, Indiana 47150, USA

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180228
32
32
180228

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خلطات المشروبات غير الكحولية
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 05746487 :
تاريخ االدعاء 53-50-5554 :
اشتراطات خاصة :العالمة محددة بااللوان االزرق واالبيض
واالسود وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Non-alcoholic cocktail mixes
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90687846
Claim Date : 03-05-2021
Special condition : the registration of this
trademark should be in blue,white and black
according to the print filed with the application
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تاريخ ايداع الطلب:

18/11/2021

اسم طالب التسجيل:

الشركة العربية لصناعة المشروبات الغازية
والعصائر

جنسية الطالب:

االردن
مناطق حرة

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 11194 -940999عمان  -شارع زهران

180463

من اجل البضائع/الخدمات التالية

مشروبات عصبر الفاكهة غير الكحولية .عصائر فواكه .عصير
الفواكه؛ :ماء معدني فوار .عصير العنبء الليموناضة ,ماء
الصوداء المشروبات غير الكحولية .مياه غازية ,مشروبات
فاتحة للشهية .غير الكحولية ,خلطات المشروباتء غير الكحولية
نكتار الفواكه غير الكحولية عصير تفاح غير الكحولية
المشروبات الرياضية المعززة بالبروتين المشروبات الغازية

Alarabia Company for
Manufacturing Carbonated
Drink and Juice
: Jordan
FREE ZONES

eaaN tpac lppA:

940999- 11194 amman - zahran
street

 11194 -940999عمان  -شارع زهران
الصنف

18/11/2021

Date of

940999- 11194 amman - zahran
street
32

32

Class

180463

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

non- alcoholic fruit juice beverages, fruit juices,
fruit juice, seltzer water, must, lemonades, soda
water, non- alcoholic beverages, aerated water,
aperitifs, non- alcoholic, cocktails, non- alcoholic,
fruit nectars, non- alcoholic, cider, non- alcoholic,
protein- enriched sports beverages, soft drinks.
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تاريخ ايداع الطلب:

28/11/2021

اسم طالب التسجيل:

ايكاتيرا جروب أي بي هولدينغز بي في

ekaterra Group IP Holdings
B.V
: Netherlands
Foreign Company

وينا  3543 ,800ايه ال روتردام,
النذرالندز

: Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, The Netherlands

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

هولندا
شركة اجنبية

مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية
ص.ب 11181 -3308عمان

180170

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

المشروبات غير الكحولية؛ المشروبات الغازية؛ المشروبات
الرياضية؛ مشروبات الطاقة؛ المياه المعدنية والغازية؛ المياه
المنكهة؛ المشروبات الغازية والغير غازية؛ مشروبات
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه؛ عصير الخضراوات؛
أشربة وغيرها من المستحضرات غير الكحولية لصنع
المشروبات.
_______________________________________ا
الدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءBX :
رقم االدعاء 4888508 :
تاريخ االدعاء 55-57-5554 :
_______________________________________ا
شتراطات خاصة :العالمة محددة باللون االخضر حسب النموذج
المودع لدى مسجل العالمات

28/11/2021

Date of
aN tpac lppAea:

PHILADELPHIA
INDUSTRIAL PROPERTY
OFFICE P.O.Box3308- 11181
Amman
Class
180170
32
32

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Non-alcoholic beverages; soft drinks; sport drinks
;energy drinks; mineral and aerated waters
flavoured water; carbonated and non-carbonated
;beverages; fruit beverages and fruit juices
vegetable juices; syrups and other non-alcoholic
preparations for making beverages.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : BX
Claim No : 1444094
Claim Date : 02-06-2021
________________________________________
Special condition : claiming colors green as per
the specimen filed at the trademark office
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Date of

27/05/2021

eaaN tpac lppA:

William Grant & Sons
Limited
: United Kingdom
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

27/05/2021

:تاريخ ايداع الطلب

وليم جرانت اند صنز ليمتد

:اسم طالب التسجيل

بريطانيا
شركة اجنبية

The Glenfiddich Distillery,
، بانفشاير, دفتاون،ذي جلنفيدش ديستيليري
 المملكة المتحدة،سكوتلند
Dufftown, Banffshire, Scotland
United Kingdom
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
11184 Amman/ Al Shmeisani/
شارع األمير شاكر بن زيد/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
180415
33
33
180415

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

MONKEY SHOULDER
Goods/Services

Alcoholic beverages (except beers), namely
distilled spirits; whisky

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 وتحديداً المشروبات،)المشروبات الكحولية ( عدا البيرة
المصنعة بالتقطير؛ الويسكي

268

تاريخ ايداع الطلب:

08/06/2021

اسم طالب التسجيل:

فيليب موريس بروداكتس أس.أيه.
سويسرا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

كواي جونرينود  5555 ،3نيوشاتيل،
سويسرا

180394

Philip Morris Products S.A
: Switzerland
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Quai Jeanrenaud 3, 2000
Neuchatel, Switzerland

سابا وشركاهم للملكية الفكرية  07 -شارع
االمير شاكر بن زيد ,الشميساني االردن

الصنف

08/06/2021

Date of

34

SABA & CO
INTELLECTUAL
PROPERTY - 56, PRINCE
SHAKER BIN ZAID
ST.,SHEMISSANI
Class
180394
34

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

ART FOR AIR
من اجل البضائع/الخدمات التالية

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

Goods/Services

Wired vaporizer for electronic cigarettes and
electronic smoking devices; tobacco, raw or
manufactured; tobacco products, including cigars,
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for
medical purposes); smokers`articles, including
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco
tins, cigarette cases and ashtrays for smokers, pipes,
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters for
smokers; matches; tobacco sticks, tobacco products
for the purpose of being heated, electronic devices and
their parts for the purpose of heating cigarettes or
tobacco in order to release nicotine-containing aerosol
for inhalation; liquid nicotine solutions for use in
;electronic cigarettes; electronic smoking devices
electronic cigarettes; electronic cigarettes as substitute
for traditional cigarettes; electronic devices for the
inhalation of nicotine containing aerosol; oral
vaporising devices for smokers, tobacco products and
tobacco substitutes; smoker`s articles for electronic
cigarettes; Boxes for electronic cigarettes and
electronic cigarette accessories, Cases for electronic
cigarettes, Cartridges for electronic cigarettes,
Electronic cigarette atomizers, Electronic cigarette
cleaners, Electronic cigarette holders, Electronic
cigarette lanyards, Electronic cigarette lighters,
Flavorings, other than essential oils, for use in
electronic cigarettes, Liquid for electronic cigarettes,
Chemical flavorings in liquid form used to refill
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electronic cigarette cartridges, Smoking sets for
electronic cigarettes, Smokers' mouthpieces for
electronic cigarettes; devices for extinguishing heated
cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks ;
electronic rechargeable cigarette cases.
Priority claim: Claim Country : AD
Claim No : 35985
Claim Date : 31-05-2020

AD : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
30040 : رقم االدعاء
34-50-5555 : تاريخ االدعاء
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27/07/2021

eaaN tpac lppA:

Philip Morris Products S.A.
: Switzerland
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

27/07/2021

:تاريخ ايداع الطلب

.أيه.فيليب موريس بروداكتس أس
سويسرا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

Quai Jeanrenaud 3, 2000
Neuchatel, Switzerland

، نيوشاتيل5555 ،3 كواي جونرينود
سويسرا

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
-  عمان11184 -921100ب.ص
PROPERTY P.O.Box921100 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني
11184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180346
34
34
180346

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

TEAK
Goods/Services

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

الخدمات التالية/من اجل البضائع

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

27/07/2021

اسم طالب التسجيل:

فيليب موريس بروداكتس أس.أيه
سويسرا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

كواي جونرينود  5555 ،3نيوشاتيل،
سويسرا

27/07/2021

Date of

Philip Morris Products S.A
: Switzerland
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Quai Jeanrenaud 3, 2000
Neuchatel, Switzerland

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180374
34
34
180374

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

TEREA YELLOW
من اجل البضائع/الخدمات التالية

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

Goods/Services

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

27/07/2021

اسم طالب التسجيل:

فيليب موريس بروداكتس أس.أيه.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

كواي جونرينود  5555 ،3نيوشاتيل،
سويسرا

27/07/2021

Date of

Philip Morris Products S.A.
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Quai Jeanrenaud 3, 2000
Neuchatel, Switzerland

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180387
34
34
180387

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

TEREA BRONZE
من اجل البضائع/الخدمات التالية

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

Goods/Services

Wired vaporizer for electronic cigarettes and
electronic smoking devices; tobacco, raw or
manufactured; tobacco products, including cigars,
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for
medical purposes); smokers' articles, including
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket
;apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches
tobacco sticks, tobacco products for the purpose of
being heated, electronic devices and their parts for
the purpose of heating cigarettes or tobacco in
order to release nicotine-containing aerosol for
inhalation; liquid nicotine solutions for use in
;electronic cigarettes; electronic smoking devices
electronic cigarettes; electronic cigarettes as
substitute for traditional cigarettes; electronic
devices for the inhalation of nicotine containing
aerosol; oral vaporising devices for smokers,
tobacco products and tobacco substitutes; smoker's
articles for electronic cigarettes;Boxes for
electronic cigarettes and electronic cigarette
accessories, Cases for electronic cigarettes,
Cartridges for electronic cigarettes, Electronic
cigarette atomizers, Electronic cigarette cleaners,
Electronic cigarette holders, Electronic cigarette
lanyards, Electronic cigarette lighters, Flavorings,
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other than essential oils, for use in electronic
cigarettes, Liquid for electronic cigarettes,
Chemical flavorings in liquid form used to refill
electronic cigarette cartridges, Smoking sets for
electronic cigarettes, Smokers' mouthpieces for
electronic cigarettes; devices for extinguishing
heated cigarettes and cigars as well as heated
tobacco sticks; electronic rechargeable cigarette
cases.
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03/08/2021

eaaN tpac lppA:

Philip Morris Products S.A.
: Switzerland
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

03/08/2021

:تاريخ ايداع الطلب

.أيه.فيليب موريس بروداكتس أس
سويسرا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

Quai Jeanrenaud 3, 2000
Neuchatel,Switzerland

5555 ،3 كواي جونرينود
سويسرا،نيوشاتيل

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
-  عمان11184 -921100ب.ص
PROPERTY P.O.Box921100 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني
11184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180344
34
34
180344

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

TEREA TURQUOISE
Goods/Services

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

الخدمات التالية/من اجل البضائع

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

21/09/2021

eaaN tpac lppA:

Philip Morris Brands Sàrl
: Switzerland
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

21/09/2021

:تاريخ ايداع الطلب

فيليب موريس براندز اس ايه ار ال
سويسرا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Quai Jeanrenaud 3, 2000
Neuchatel Switzerland

5555 ،3 كواي جونرينود
سويسرا،نيوشاتيل

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
-  عمان11184 -921100ب.ص
PROPERTY P.O.Box921100 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني
11184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180224
34
34
180224

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

PURSUE CHANGE
Goods/Services

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products;
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your
own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco,
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes
(not for medical purposes); electronic cigarettes;
tobacco products for the purpose of being heated;
electronic devices and their parts for the purpose
of heating cigarettes or tobacco in order to release
nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid
nicotine solutions for use in electronic cigarettes;
smokers` articles, cigarette paper, cigarette tubes,
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases,
ashtrays for smokers, pipes, pocket apparatus for
rolling cigarettes, lighters for smokers, matches.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : AD
Claim No : 35784
Claim Date : 26-03-2021

الخدمات التالية/من اجل البضائع

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

AD : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
30648 : رقم االدعاء
57-53-5554 : تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

28/09/2021

اسم طالب التسجيل:

فيليب موريس بروداكتس أس.أيه.
سويسرا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

كواي جونرينود  5555 ،3نيوشاتيل،
سويسرا

28/09/2021

Date of

Philip Morris Products S.A.
: Switzerland
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Quai Jeanrenaud 3, 200
Neuchatel, Switzerland

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180229
34
34
180229

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

RUBY FUSE
من اجل البضائع/الخدمات التالية

Goods/Services

Wired vaporizer for electronic cigarettes and
المبخرات السلكية للسجائر االلكترونية وأجهزة التدخين
electronic smoking devices; tobacco, raw or
االلكترونية؛ التبغ الخام أو المصنّع؛ منتجات التبغ ،بما في
manufactured; tobacco products, including cigars,
ذلك السيجار والسجائر والسيجار الرفيع وتبغ ماكينات اللف
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own
اليدوية وتبغ الغليون وتبغ المضغ وتبغ السعوط والسجائر
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff
المصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for
(لغير األغراض الطبية)؛ مستلزمات المدخنين ،بما في ذلك
medical purposes); smokers`articles, including
ورق وأنابيب السجائر وفالتر السجائر وعلب التبغ وعلب
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco
السجائر والمنافض للمدخنين والغاليين وأدوات الجيب للف
السجائر ووالعات للمدخنين؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ
tins, cigarette cases and ashtrays for smokers, pipes,
ومنتجات التبغ التي يتم تسخينها وأجهزة إلكترونية وقطعها
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters for
لغاية تسخين السجائر أو التبغ من أجل إطالق الرذاذ الذي
smokers; matches; tobacco sticks, tobacco products
السائل
يحتوي على النيكوتين لالستنشاق؛ محاليل النيكوتين
for the purpose of being heated, electronic devices
المستخدمة في السجائر االلكترونية؛ أجهزة التدخين
and their parts for the purpose of heating cigarettes
اإللكتروني؛ السجائر اإللكترونية؛ السجائر االلكترونية كبدائل
or tobacco in order to release nicotine-containing
عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكترونية الستنشاق
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for
النيكوتين المحتوي على رذاذ؛ أجهزة التبخير بالفم للمدخنين
use in electronic cigarettes; electronic smoking
ومنتجات التبغ وبدائل التبغ؛ مستلزمات المدخنين للسجائر
devices; electronic cigarettes; electronic cigarettes as
اإللكترونية؛ علب للسجائر اإللكترونية ومستلزمات السجائر
substitute for traditional cigarettes; electronic
اإللكترونية وعلب السجائر اإللكترونية والعبوات للسجائر
devices for the inhalation of nicotine containing
اإللكترونية ومرذاذات السجائر اإللكترونية ومنظفات السجائر aerosol; oral vaporising devices for smokers, tobacco
اإللكترونية وحامالت السجائر اإللكترونية وأشرطة تعليق
products and tobacco substitutes; smoker`s articles
السجائر اإللكترونية على الرقبة ووالعات للسجائر
for electronic cigarettes; Boxes for electronic
اإللكترونية والنكهات ،عدا عن الزيوت العطرية لالستخدام
cigarettes and electronic cigarette accessories, Cases
في السجائر االلكترونية وسوائل للسجائر اإللكترونية
for electronic cigarettes, Cartridges for electronic
ومنكهات كيماوية بشكل سائل مستخدمة إلعادة تعبئة عبوات
cigarettes, Electronic cigarette atomizers, Electronic
السجائر اإللكترونية وأطقم التدخين للسجائر اإللكترونية
cigarette cleaners, Electronic cigarette holders,
ومباسم السجائر اإللكترونية للمدخنين؛ أجهزة إطفاء السجائر
Electronic cigarette lanyards, Electronic cigarette
والسيجار المس ّخن وكذلك أعواد التبغ المس ّخنة؛ علب السجائر lighters, Flavorings, other than essential oils, for use
اإللكترونية القابلة إلعادة الشحن.
in electronic cigarettes, Liquid for electronic
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cigarettes, Chemical flavorings in liquid form used
to refill electronic cigarette cartridges, Smoking sets
for electronic cigarettes, Smokers' mouthpieces for
electronic cigarettes; devices for extinguishing
heated cigarettes and cigars as well as heated
tobacco sticks; electronic rechargeable cigarette
cases.
Priority claim: Claim Country : AD
Claim No : 36120
Claim Date : 17-06-2021

AD : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
37455 : رقم االدعاء
46-57-5554 : تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

13/03/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة عمران للتبغ المحدودة
اليمن
شركة اجنبية

Amran Tobacco Limited
: Yemen
Foreign Company

صنعاء -ش الجامعة الجديدة

sana' a New University st

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عدنان احمد للملكية الفكرية
ص.ب11171 Aldustor-711165
الدستور
الصنف
180323

من اجل البضائع/الخدمات التالية

التبغ وبدائل التبغ؛ السجائر والسيجار .السجائر اإللكترونية
وأجهزة التبخير الفموية للمدخنين ؛ اعواد الكبريت.

34

13/03/2022

Date of
eaaN tpac lppA:

Adnan Ahmad Intellectual
Property P.O.Box71116511171 Amman
Class
180323
34

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Tobacco and tobacco substitutes; cigarettes and
cigars; electronic cigarettes and oral vaporizers for
smokers; smokers' .
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

16/03/2022

eaaN tpac lppA:

sami shraim and sons
company
: Jordan
General Partnership Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

شركة سامي شريم و اوالده

:اسم طالب التسجيل

543/ شارع عرار/عمان
 شارع/ عمان11134 -340570
543/عرار

340570- 11134 amman/ arar
213 st.
Class

:تاريخ ايداع الطلب

االردن
تضامن

amman/ arar 213 st.

180171

16/03/2022

34

Goods/Services

Tobacco and cigarettes

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

34

الصنف

180171

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تبغ وسجائر

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: _التنازل
) بمعزل عن العالمهcigar( باستعمال الكلمة
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تاريخ ايداع الطلب:

08/06/2021

اسم طالب التسجيل:

بونوبوس ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 80ويست  50ستريت نيويورك نيويورك
 45545الواليات المتحدة االميركية

08/06/2021

Date of

Bonobos, Inc.
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

45 West 25th Street New York
New York 10010 USA

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
11184 Amman/ Al Shmeisani/
/شارع األمير شاكر بن زيد
Prince Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
180349
35
35
180349

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

BONOBOS
من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات إدارة األعمال ؛ خدمات تولي
وتسيير شؤون األعمال؛ خدمات الوظائف المكتبية ؛ خدمات
متاجر البيع بالتجزئة وخدمات التوصية البريدية على البضائع
المطلوبة عن طريق المجالت وخدمات محالت البيع بالتجزئة
على االنترنت ،فيما يتعلق بالمالبس والبسة القدم وأغطية الرأس
واكسسوارات المالبس والحقائب وحقائب اليد والبضائع الجلدية
وحقائب الظهر واإلكسسوارات الجلدية الصغيرة ومحافظ النقود
والنظارات الشمسية والنظارات الطبية وأغطية العين
والمجوهرات وساعات اليد وإكسسوارات الشعر ومستحضرات
التجميل ومستحضرات الزينة والروائح العطرية ومنتجات
االستحمام ومنتجات العناية الشخصيّة ومنتجات العناية بالبشرة
واألثاث المنزلي والقرطاسية والهدايا؛ خدمات مكافآت
المستهلكين وبرامج المكافآت والوالء فيما يتعلق بكل ما سبق؛
خدمات بطاقات الوالء بما في ذلك برامج والء العمالء.

Goods/Services

Advertising; business management; business
administration; office functions; retail store
services, mail order catalogue services, online
retail store services, all featuring clothing,
footwear, headgear, clothing accessories, bags,
handbags, leather goods, backpacks, small leather
accessories, wallets, sunglasses and eyeglasses,
eyewear, jewelry, watches, hair accessories,
cosmetics, toiletries, fragrances, bath products,
personal care products, skin care products, home
furnishings, stationery, giftware; customer
incentive, reward and loyalty programs in
connection with all the above; loyalty card
services including customer loyalty programs.
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27/07/2021

eaaN tpac lppA:

London Stock Exchange
Group plc
: United Kingdom
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

27/07/2021

:تاريخ ايداع الطلب

لندن ستوك اكستشينج جروب بيه ال سي

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

10 Paternoster Square London
EC4M 7LS United Kingdom

بريطانيا
شركة اجنبية
6  ام8  باتيرنوستر سكوير لندن اي سي45
ال اس المملكة المتحدة

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
-  عمان11184 -921100ب.ص
PROPERTY P.O.Box921100 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني
11184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180388
35
35
180388

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

LSEG
Goods/Services

Business information services; business appraisal
services; business research services; provision of
business statistical information; business information
storage and retrieval services; economic forecasting
services; providing information in the nature of
business-related news and commentary, business
analysis and reports on market performance and
pricing of municipal bonds and business news and
analysis on corporate treasury cash and compliance,
business news and analysis on mergers and
acquisitions, information on ownership of
corporations, information regarding corporate and
financial executives, post trade business operations
in the nature of trade processing and settlement,
allocation, and account reconciliation in the global
securities markets; providing a database featuring
business news and information, business corporate
filings, and business reports for legal and compliance
research; business research services and consultancy
in the field of computer security.
Priority claim: Claim Country : GB
Claim No : UK00003586108
Claim Date : 28-01-2021

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات تقديم المعلومات في مجال االعمال؛ خدمات تقييم
األعمال؛ خدمات بحوث األعمال؛ توفير المعلومات
اإلحصائية التجارية؛ خدمات تخزين واسترجاع المعلومات
التجارية؛ خدمات التنبؤ االقتصادي؛ تقديم معلومات في
طبيعة األخبار والتعليقات المتعلقة باألعمال وتحليل األعمال
وتقارير عن أداء السوق وتسعير السندات البلدية وأخبار
األعمال وتحليل النقدية لخزينة الشركات واالمتثال وأخبار
 معلومات عن،األعمال وتحليل عمليات االندماج واالستحواذ
ملكية الشركات والمعلومات المتعلقة بالشركات والمديرين
التنفيذيين الماليين وعمليات ما بعد التجارة على شكل معالجة
التجارة والتسوية والتوزيع وتسوية الحسابات في أسواق
األوراق المالية العالمية؛ توفير قاعدة بيانات تعرض أخبار
ومعلومات األعمال وإيداعات الشركات التجارية وتقارير
األعمال الخاصة بالبحوث القانونية واالمتثال؛ خدمات
.واستشارات أبحاث األعمال في مجال أمن الحاسوب

_____________________________________
GB : بلد االدعاء:__االدعاء بحق االولوية
UK00003586108 : رقم االدعاء
54-54-5554 : تاريخ االدعاء
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Date of

05/08/2021

eaaN tpac lppA:

Yunex GmbH
: Germany
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Otto-Hahn-Ring 6 81739
München Germany

05/08/2021

:تاريخ ايداع الطلب

يونكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 ميونخ44630 7 اوتو – هان – رينج
المانيا

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
-  عمان11184 -921100ب.ص
PROPERTY P.O.Box921100 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني
11184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180383
35
35
180383

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

YUNEX TRAFFIC
Goods/Services

Marketing, advertising and promotional services;
Market research and information services;
Organisational consultancy, professional business
consultancy and analysis of data in relation to
planning and operating commercial and industrial
installations and infrastructure equipment;
Analysis, optimisation and implementation of
industrial work processes; All the aforesaid
services in the field of road traffic technology,
operating systems and traffic control systems.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018392877
Claim Date : 08-02-2021

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات التسويق والخدمات اإلعالنية و الترويجية؛ خدمات
بحوث ومعلومات األسواق؛ االستشارات التنظيمية واستشارات
األعمال المهنية وتحليل البيانات فيما يتعلق بتخطيط وتشغيل
المنشآت التجارية والصناعية ومعدات البنية التحتية؛ التحليل
والتحسين والتنفيذ لعمليات العمل الصناعي؛ جميع الخدمات
المذكورة في مجال تقنية المرور على الطرق وأنظمة التشغيل
.وأنظمة التحكم بحركة السير

_______________________________________ا
EU : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
544305466 : رقم االدعاء
54-55-5554 : تاريخ االدعاء
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Date of

17/08/2021

tpac lppAeaaN :

TotalEnergies SE
: France
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

2 place Jean Millier La Défense
6 92400 Courbevoie France

17/08/2021

:تاريخ ايداع الطلب

توتال إنرجي ش أ
فرنسا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

05855 7  بالس جان ميلير ال ديفينس5
كوربيفوا فرنسا

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
-  عمان11184 -921100ب.ص
PROPERTY P.O.Box921100 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني
11184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180330
35
35
180330

Goods/Services

Advertising and sales promotion services; organization and
management of commercial operations for customer loyalty
schemes; loyalty card services; organization of exhibitions or
events for commercial or advertising purposes; advertising and
commercial sponsorship and patronage; subscription and
subscription management services (for third parties) for
publications; administration, billing and accounting services on
behalf of third parties; business management relating to the
purchase, sale and supply of energies and petroleum, gas and
chemical products; procuring of contracts on behalf of third parties
for the purchase and sale in the field of energies; utility meter
reading for billing purposes ; promotion of goods on behalf of third
parties powered by all kinds of energies; business advisory services
and collection of business information relating to energy
consumption (improvement and control of energy consumption);
vehicle fleet management services ; automatic toll collection
subscription services; files, databases and hosting platform
management services; administrative management of the purchase
of products and / or services; wholesale or retail services for
petroleum, gas and chemical products; retail services of the
following products : automotive products (petroleum and
maintenance), vehicle accessories, food products and beverages,
newspaper and stationary articles, books and various publications,
drugstore products, hygiene and perfumery products, household
cleaning products, audio and video products, toys, flowers, clothing
and footwear, mobile telephones and accessories thereof ; lottery
games
Priority claim: Claim Country : FR
Claim No : 4751271
Claim Date : 02-04-2021
Special condition : The registration of this trademark should be in
Orange, Red, Purple, Dark blue, Light blue, Green and Yellow
colors according to the print filed with the application.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات الدعاية واإلعالن وترويج المبيعات؛ تنظيم وإدارة العمليات التجارية لخطط
والء العمالء؛ خدمات بطاقات الوالء؛ تنظيم المعارض أو األحداث ألغراض تجارية
أو دعائية؛ خدمات الرعاية المالية والرعاية الدعائية والتجارية؛ خدمات االشتراك
وإدارة االشتراك (لألطراف األخرى) للمنشورات؛ خدمات تنظيم الفوترة وخدمات
المحاسبة بالنيابة عن أطراف آخرين؛ إدارة األعمال المتعلقة بشراء وبيع وتوريد
الطاقات والبترول والغاز والمنتجات الكيماوية؛ إبرام العقود نيابة عن الغير للشراء
والبيع في مجال الطاقات؛ قراءة عدادات االستخدام لغايات الفوترة؛ الترويج للسلع
نيابة عن أطراف أخرى مدعومة بجميع أنواع الطاقات؛ خدمات استشارية لألعمال
وجمع معلومات األعمال المتعلقة باستهالك الطاقة (تحسين ومراقبة استهالك الطاقة)؛
خدمات ادارة عمليات نقل و شحن و تخزين و تحميل قوافل السيارات؛ خدمات
االشتراك التلقائي لجمع الرسوم؛ الملفات وقواعد البيانات وخدمات إدارة برامج
 أو الخدمات؛ خدمات البيع/ االستضافة؛ اإلدارة اإلشرافية من أجل شراء المنتجات و
 والغاز والمنتجات الكيماوية؛ خدمات البيع بالتجزئة،بالجملة أو البيع ب التجزئة للبترول
 منتجات السيارات (البترول والصيانة) وملحقات المركبات:للمنتجات التالية
والمنتجات الغذائية والمشروبات والصحف وأدوات القرطاسية والكتب والمنشورات
المتنوعة ومنتجات الصيدليات ومنتجات الصحة والعطور ومنتجات التنظيف المنزلية
والمنتجات الصوتية والمرئية والدمى واألزهار والمالبس والبسة القدم والهواتف
المحمولة وملحقاتها؛ ألعاب اليانصيب

FR : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
8604564 : رقم االدعاء
55-58-5554 : تاريخ االدعاء
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان البرتقالي واألحمر: اشتراطات خاصة
والبنفسجي واألزرق الغامق واألزرق الفاتح واألخضر واألصفر وذلك بموجب
.النموذج المودع مع الطلب
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09/09/2021

:تاريخ ايداع الطلب

alfa wa eshreen for electronics
technology
: Jordan
Limited Liability Company

شركة الفان وعشرون لتكنولوجيا
االلكترونيات
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

P.O.Box830571- 111836
Amman

 عمان111836 -830571ب.ص

Date of

09/09/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

-830571ب.ص

المحامي وائل قراعين
ش واي صقره- عمان111836

P.O.Box830571- 111836
Amman -wadi saqra str
180285

Class

35

Goods/Services

trading of electronic apparatus and computer
apparatus

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

35

الصنف

180285

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تجارة االجهزة االلكترونية وتجارة اجهزة الكمبيوتر

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
) إذا وردت بمعزل عنId,Technology( باستعمال الكلمة
.العالمة

286

14/09/2021

AeaaN tpac lpp:

Russell Bedford International
: United Kingdom
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

14/09/2021

:تاريخ ايداع الطلب

رسل بيدفورد انترناشيونال
بريطانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

3rd Floor, Paternoster House,
65 St Paul's Churchyard,
London EC4M 8AB, United
Kingdom
Abu-Ghazaleh Intellectual
Property 921100- 11192
P.O.BOX (921100)
Amman,11192 Jordan
Class
180506
35

Goods/Services

Accountancy; accounting; auditing; book keeping;
business accounting advisory services; business
auditing; computerised accounting; computerised
financial statement auditing; computerised book
keeping; consultancy relating to financial statement
auditing; cost accounting; management accounting
services, namely the provision of financial data and
advice to a company for use in the organization and
development of its business; preparation of accounts;
accountancy advice on compliance with tax legislation;
tax assessment preparation; accounting consultancy
relating to taxation; accounting services relating to tax
planning; tax return preparation; business appraisals;
analyses and appraisals of enterprises; expert
evaluations and reports relating to business matters;
acquisition and merger consultation; business
administration consultancy; business management;
business consultancy; business management and
consulting services; business process management and
consulting; business management consulting; human
resources consultancy; risk management consultancy;
strategic business consultancy; advice relating to
business management; business advice; business
advisory services; compilation and analysis of data and
information relating to business management;
inventory management services; economic forecasting;
conducting of business feasibility studies; market
studies; market research studies; business consultancy
services relating to insolvency; company management;
recruitment and provision of nominee company
directors.

 اس70 ، باتيرنوستير هاوس، آر دي فلور3
4  ام8  لندن اي سي،تي بولز تشيرشيارد
 المملكة المتحدة،ايه بي
-921100 الفكرية

أبوغزالة للملكية
, عمان,921100/11192 ب.ص11192
االردن
35

الصنف

180506

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، مسك الدفاتر، تدقيق الحسابات، المحاسبة،الخدمات المحاسبية
 المحاسبة، تدقيق األعمال،خدمات استشارات المحاسبة التجارية
، مسك الدفاتر المحوسب، تدقيق القوائم المالية المحوسبة،المحوسبة
 خدمات، محاسبة التكاليف،االستشارات المتعلقة بتدقيق البيانات المالية
المحاسبة اإلدارية وبالتحديد توفير البيانات المالية والمشورة لشركة
 المشورة، إعداد الحسابات،الستخدامها في تنظيم وتطوير أعمالها
 إعداد التقييم،المحاسبية بشأن االمتثال للتشريعات الضريبية
 خدمات، االستشارات المحاسبية المتعلقة بالضرائب،الضريبي
، إعداد اإلقرار الضريبي،المحاسبة المتعلقة بالتخطيط الضريبي
 تقييمات وتقارير، تحليالت وتقييمات الشركات،تقييمات األعمال
 خدمات المشورة لالستحواذ،الخبراء المتعلقة باألمور التجارية
 استشارات، ادارة اعمال، استشارات إدارة األعمال،واالندماج
 إدارة واستشارات، إدارة األعمال والخدمات االستشارية،األعمال
 استشارات الموارد، استشارات إدارة األعمال،عمليات األعمال
، استشارات األعمال االستراتيجية، استشارات إدارة المخاطر،البشرية
 الخدمات، االستشارات التجارية،المشورة المتعلقة بإدارة األعمال
 تجميع وتحليل البيانات والمعلومات،االستشارية لألعمال التجارية
، التنبؤ االقتصادي، خدمات إدارة المخزون،المتعلقة بإدارة األعمال
 دراسات أبحاث، دراسات السوق،إجراء دراسات الجدوى التجارية
 إدارة، خدمات استشارات األعمال المتعلقة باإلعسار،السوق
. توظيف وتوفير ترشيحات لمدراء الشركات،الشركات

287

Date of
eaaN tpac lppA:

16/09/2021

اعالن الجريدة الرسمية

SOUQ AL BALADI
TRADING

lpc oapN ty

: Qatar
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Zone No. 85, Central

Applicant for
Correspondence

Trademark

16/09/2021

:تاريخ ايداع الطلب

السوق البلدي للتجارة

:اسم طالب التسجيل

قطر
شركة اجنبية

Market,
 رقم، السوق المركزي،40 المنطقة رقم
، المعمورة،54  عقار رقم،000 الشارع
Street No. 955, Property No.
الدوحة قطر
21, Al Maamoura, Doha Qatar
Abu-Ghazaleh Intellectual
-921100 أبوغزالة للملكية الفكرية
Property 921100- 11192
, عمان,921100/11192 ب.ص11192
P.O.BOX (921100)
االردن
Amman,11192 Jordan
Class
الصنف
180505
35
35
180505

Goods/Services

Business management assistance; business
management and organization consultancy;
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; provision of commercial and
business contact information; commercial
intermediation services; compilation of
information into computer databases; compiling
indexes of information for commercial or
advertising purposes; cost price analysis;
distribution of samples; import export agency
services; marketing; negotiation and conclusion of
commercial transactions for third parties;
negotiation of business contracts for others; on line
advertising on a computer network; provision of
an on line marketplace for buyers and sellers of
goods and services; presentation of goods on
communication media, for retail purposes;
procurement services for others [purchasing goods
and services for other businesses]; retail or
wholesale services for pharmaceutical, veterinary
and sanitary preparations and medical supplies;
sales promotion for others; rental of sales stands.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 تقديم االستشارات عن ادارة وتنظيم،المساعدة في إدارة األعمال
، المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو الصناعية،االعمال
تقديم المعلومات والنصائح التجارية للمستهلكين (متاجر تقديم
 خدمات اإلدارة التجارية لترخيص،)النصائح للمستهلكين
 خدمات توفير معلومات االتصال،البضائع والخدمات اآلخرين
 خدمات، خدمات الوساطة التجارية،المتعلقة بالتجارة والشركات
 جمع فهارس،تجميع المعلومات في قواعد بيانية حاسوبية
 خدمات تحليل أسعار،المعلومات للغايات التجارية أو اإلعالنية
، خدمات وكاالت االستيراد والتصدير، توزيع العينات،التكلفة
، التفاوض وإتمام المعامالت التجارية لآلخرين،التسويق
 خدمات الدعاية،التفاوض بشأن العقود التجارية لآلخرين
 خدمات توفير،واإلعالن على اإلنترنت عبر شبكات الحاسوب
األسواق إلكترونيا عبر اإلنترنت لمشترين وباعة السلع
 عرض البضائع عبر وسائل االتصال لغايات البيع،والخدمات
 خدمات االقتناء لآلخرين [شراء البضائع والخدمات،بالتجزئة
 خدمات البيع بالتجزئة أو البيع بالجملة،]لألعمال األخرى
للمستحضرات الصيدالنية والمستحضرات البيطرية والصحية
 تأجير، خدمات ترويج المبيعات لآلخرين،والتزويدات الطبية
.حماالت العرض للمبيعات

288

تاريخ ايداع الطلب:

22/09/2021

اسم طالب التسجيل:

سيارا المينتوس ال تي دي ايه.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

برازيل
شركة اجنبية

22/09/2021
SEARA ALIMENTOS
LTDA.

Date of
eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

: Brazil
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Avenida Marginal

Direita do
أفينيدا مارجينال ديريتا دو تيتي- 055 ،
ساو باولو  -ساو باولو  -البرازيل
Tiete, 500 - Sao Paulo - Sao
Paulo - Brazil
Abu Ghazaleh Intellectual
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب-921100
Property P.O.Box92110011192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية
11192 TAG Org Building No.
رقم  ،٤٠١شارع مكة ،ص .ب ٠٠٤٤٠٠
104, Mecca Street, P.O.Box
عمان  ،٤٤٤٠٠االردن
921100 Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
180479
35
35
180479

Applicant for
Correspondence

Trademark

INCREDIBLE
من اجل البضائع/الخدمات التالية

تجارة برغر اللحوم وبرغر الصويا والنقانق (السجق) وبرغر
الخضار وبرغر البروتين النباتي وبرغر الدجاج واللحوم
الشرقية المغطاه بفتات الخبز وأطباق اللحوم أو الدجاج أو
الخضارالجاهزة لألكل وكرات اللحم المقلية وفطائر اللحم
وفطيرة الراعي (فطيرة لحم مفروم مغطى بالبطاطا المهروسة)
وأطباق المعكرونة الجاهزة لألكل.

Goods/Services

Commerce of meat burger, soy burger, sausages,
vegetable burger, vegetable protein burger,
chicken burger, oriental meat, breaded, ready to
eat dishes with meat, chicken or vegetables, fried
meat balls, meat pies, shepherd's pie; ready to eat
pasta dishes.

289

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

26/09/2021

eaaN tpac lppA:

Raed Adnan Mohmad Awad
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

35

Goods/Services

retailing of electrical appliances

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

رائد عدنان محمد عوض
االردن
مؤسسة فردية

:اسم طالب التسجيل

 جعفر بن ابي-  ماركا11134 -340777
طالب

340777- 11134 marka jaffar bn
aby talb
Class

:تاريخ ايداع الطلب

 جعفر بن ابي طالب- ماركا

marka jaffar bn aby talb

180319

26/09/2021

35

الصنف

180319

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تجارة االجهزة الكهربائية بالتجزئة

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

290

تاريخ ايداع الطلب:

28/09/2021

اسم طالب التسجيل:

ييلد جيفينج ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

28/09/2021

Date of

Yield Giving LLC
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

 44888دبليو .اوليمبك بلفد 44 ،.فلور لوس 11444 W. Olympic Blvd., 11th
انجلوس ،كاليفورنيا  ،05578الواليات
Floor Los Angeles, California
المتحدة األمريكية
90064, USA
SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180267
35
35
180267

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

YIELD GIVING
من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات إدارة وتنظيم وتولي شؤون
األعمال؛ خدمات الوظائف المكتبية؛ خدمات الدعوة العامة؛
خدمات الترويج لمصالح اآلخرين من خالل الدعوة العامة؛
خدمات الترويج للوعي العام من خالل الدعوة العامة

_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءTO :
رقم االدعاء to/m/2021/04073 :
تاريخ االدعاء 35-53-5554 :

Goods/Services

Advertising; business management, organization
and administration; office functions; public
advocacy services; promoting the interests of
others by means of public advocacy; promoting
public awareness by means of public advocacy
________________________________________
Priority claim: Claim Country : TO
Claim No : to/m/2021/04073
Claim Date : 30-03-2021
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تاريخ ايداع الطلب:

30/09/2021

اسم طالب التسجيل:

ويكيميديا فاونديشين ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

30/09/2021

Date of

Wikimedia Foundation, Inc.
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

1 Montgomery Street, Suite
 4مونتغمري ستريت ،سويت  ،4755سان
فرانسيسكو ،كاليفورنيا ،08458 ،الواليات
1600, San Francisco,
المتحدة األمريكية
California, 94104, United
States
Abu-Ghazaleh Intellectual
أبوغزالة للملكية الفكرية  -ص.ب
)Property - P.O.BOX (921100
 ,921100/11192عمان ,االردن
Amman,11192 Jordan
Class
الصنف
180491
35
35
180491

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

من اجل البضائع/الخدمات التالية

Goods/Services

إدارة ملفات الحاسوب.

Computer file management.
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28/11/2021

:تاريخ ايداع الطلب

ekaterra Group IP Holdings
B.V
: Netherlands
Foreign Company

ايكاتيرا جروب أي بي هولدينغز بي في

:اسم طالب التسجيل

: Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, The Netherlands

, ايه ال روتردام3543 ,800 وينا
النذرالندز

Date of

28/11/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

PHILADELPHIA
INDUSTRIAL PROPERTY
OFFICE P.O.Box3308- 11181
Amman
Class
180172
35
35

Goods/Services

Advertising; dissemination of advertising;
publicity services; promotion services; market
research; business management;accounts and
book-keeping services; business administration;
consultancy services; office functions; clerical
services; telephone answering services; retail,
holesale, online sale services relating to food and
beverages; loyalty, incentive and bonus program
services.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : BX
Claim No : 1444094
Claim Date : 02-06-2021
________________________________________
Special condition : claiming colors green as per
the specimen filed at the trademark office

هولندا
شركة اجنبية

مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية
 عمان11181 -3308ب.ص
الصنف

180172

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الدعاية؛ خدمات نشر مواد الدعاية؛ خدمات الدعاية واالعالن؛
خدمات الترويج؛ خدمات ابحاث السوق؛ ادارة اعمال؛ الحسابات
 إدارة األعمال؛ خدمات استشارية؛.وخدمات مسك الدفاتر
االعمال المكتبية؛ الخدمات الكتابية؛ خدمات الرد على الهاتف؛
خدمات البيع بالتجزئة و بالجملة والبيع عبر اإلنترنت المتعلقة
باألغذية والمشروبات؛ خدمات برنامج الوالء والحوافز
..والمكافآت

BX : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
4888508 : رقم االدعاء
55-57-5554 : تاريخ االدعاء
العالمة محددة باللون االخضر حسب: _اشتراطات خاصة
النموذج المودع لدى مسجل العالمات
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29/11/2021

eaaN tpac lppA:

GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (UK) IP Limited
: United Kingdom
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

29/11/2021

:تاريخ ايداع الطلب

جالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكير (يو
.كيه) آي بي ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

980 Great West Road Brentford
، برينتفورد، غريت ويست رود045
 المملكة، جي اس0 4  تي دبليو،ميدلسيكس
Middlesex TW8 9GS United
المتحدة
Kingdom
SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
-  عمان11184 -921100ب.ص
PROPERTY P.O.Box921100 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني
11184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180241
35
35
180241

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

HALEON
Goods/Services

Promotional and advertising services; provision of
the aforementioned services on-line, via cable
and/or the Internet; the provision of information
relating to pharmaceutical, medical, healthcare and
fitness products through an on-line computer
network; retail or wholesale services for
pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations and medical supplies; retail or
wholesale services for pharmaceuticals. all the
aforementioned services excluding services
relating to surgical and /or professional vision care
________________________________________
Priority claim: Claim Country : JM
Claim No : 83438
Claim Date : 03-06-2021

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الخدمات الترويجية واإلعالنية؛ توفير الخدمات المذكورة أعاله
 أو اإلنترنت؛ توفير/  أو عبر الكابل و/ عبر اإلنترنت و
المعلومات المتعلقة بمنتجات األدوية والطبية وللرعاية الصحية
واللياقة البدنية من خالل شبكة الحاسوب على اإلنترنت؛ خدمات
البيع بالتجزئة أو البيع بالجملة للمستحضرات الصيدالنية
والمستحضرات البيطرية والصحية والتزويدات الطبية؛ خدمات
 جميع الخدمات المذكورة.البيع بالتجزئة أو البيع بالجملة لألدوية
او/ اعاله باستثناء الخدمات المتعلقة بالعناية بالرؤية الجراحية و
المهنية
_______________________________________ا
JM : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
43834 : رقم االدعاء
53-57-5554 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

29/11/2021

eaaN tpac lppA:

Tencent Holdings Limited
: Cayman Islands
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

29/11/2021

:تاريخ ايداع الطلب

تنسنت هولدينجز ليميتد
جزر كايمان
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

P.O. Box 2681 GT, Century
 سنتشري، جي تي5744 صندوق بريد
، هتشينز درايف، كريكيت سكوير،يارد
Yard, Cricket Square, Hutchins
 جزر الكيمان، جراند كيمان،جورج تاون
Drive, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553 الشميساني/ عمان11184 -840553ب.ص
11184 Amman/ Al Shmeisani/
شارع األمير شاكر بن زيد/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
180328
35
35
180328

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Game Go
Goods/Services

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Retail services connected to the sale of computer
game software, video games, computer games,
game programs, downloadable games, accessories
for computer games and video games, computer
game and video game expansion packs,
downloadable content for computer games and
video games, downloadable in-game points and
currency for computer games and video games;
distributorship services in the field of computer
game software, video games, computer games,
game programs, downloadable content for
computer games and video games; retail of thirdparty pre-paid cards for the purchase of
multimedia content and downloadable content for
computer games and video games; presentation of
goods on communication media, for retail
purposes; sales promotion for others; provision of
an online marketplace for buyers and sellers of
goods and services; assistance with purchasing
goods and services for others.

خدمات البيع بالتجزئة المتعلقة ببيع برمجيات ألعاب الحاسوب
والعاب الفيديو وألعاب الحاسوب وبرامج األلعاب وألعاب
للتحميل وملحقات ألعاب الحاسوب وألعاب الفيديو وحزم
التوسعة أللعاب الحاسوب وألعاب الفيديو ومحتوى ألعاب
الحاسوب وألعاب الفيديو القابلة للتنزيل والنقاط والعمالت القابلة
للتنزيل في ألعاب الحاسوب وألعاب الفيديو؛ خدمات التوزيع في
مجال برمجيات ألعاب الحاسوب والعاب الفيديو وألعاب
الحاسوب وبرامج األلعاب ومحتوى ألعاب الحاسوب وألعاب
الفيديو القابلة للتنزيل؛ خدمات البيع بالتجزئة لبطاقات األطراف
األخرى المدفوعة مسبقًا لشراء محتوى الوسائط المتعددة
ومحتوى ألعاب الحاسوب وألعاب الفيديو القابلة للتنزيل؛ عرض
 لغايات البيع بالتجزئة؛ خدمات،البضائع عبر وسائل االتصال
ترويج المبيعات لآلخرين؛ خدمات توفير األسواق عبر االنترنت
للمشترين والباعة للبضائع والخدمات؛ تقديم المساعدة في شراء
.البضائع والخدمات لآلخرين

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

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

05/12/2021

اسم طالب التسجيل:

علياء جميل عبد الرزاق وتد
االردن
مؤسسة فردية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

05/12/2021

Date of

alia jamil abdel razzaq watad
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

eaaN tpac lppA:

عمان  /وسط البلد  /قرب مخابز رغدان

amman / down town

 11953 -362عمان  /وسط البلد  /قرب
مخابز رغدان
180277

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تجارة اكسسوارات الهواتف الخلوية

الصنف

362- 11953 amman / down
town
35

35

Class

180277

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Mobile phone accessories trade
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تاريخ ايداع الطلب:

16/01/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة المجره لتجارة النثريات

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
ذ.م.م

16/01/2022

Date of

Almajarrah for the Trade of
Miscellaneous Items
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

اللويبدة  -ش احمد بن حنبل فيال رقم 75

Al-lweibdeh - ahmad ibn
hanbal str - villa no 60

هديل حكمت شبيب واالستاذ عدي عمر
كالب  11192 -92126عمان

92126- 11192 amman

180249

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تجميع تشكيلة متنوعة من المنتجات لمنفعة الغير
(باستثناء نقلها) لتمكين الزبائن من معاينة وشراء هذه المنتجات
تحديدا البطانيات والمناشف والمفارش المنزلية المالبس لجاهزة
و األحذية وحقائب اليد والمئنتجات الجلدية والساعات وساعات
الحائط وقطعها والحلي من غير المعادن الثمينة والهدايا والدمى
ولعب األطفال واألدوات و األواني المنزلية وادوات المائدة
والفضيات ويمكن تقديم هذه المنتجات من خالل ومحالت البيع
بالتجزئة و/أو من خالل اإلنترنت

35

35

Class

180249

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 (excluding the transport
Treof), enabling customers to conveniently view
a..d purchase those goods namely; Blankets,
Towels and Linens, Readymade Garments, Shoe,
Handbags and Leather Products, Watches and
Clocks and Spare Parts, Imitation Jewellery, Gifts,
Toys and Games, Household Utensils, Cutlery and
Silverware such services may be provided through
retail store and/or via Internet.
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تاريخ ايداع الطلب:

17/02/2022

اسم طالب التسجيل:

سمير رمضان محمود احمد

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية
 13710 -52خلدا  /ام السماق الجنوبي

180466

من اجل البضائع/الخدمات التالية

البيع بالتجزئة والتسويق لالجهزة الكهربائية

Sameer Ramadan Mahmoud
Ahmed
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

tpac lppAeaaN :

52- 13710 Amman/ Um
Alsumac

 13710 -52خلدا  /ام السماق الجنوبي
الصنف

17/02/2022

Date of

52- 13710 Amman/ Um
Alsumac
35

35

Class

180466

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Retail stores and markitting for electric apparatus
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

05/03/2022

eaaN tpac lppA:

Milano Logistics Services
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

35

Goods/Services

Services to provide markets electronically via the
Internet for buyers and sellers of goods and
services, services to provide contact information
related to trade and companies Marketing of
clothing, electronics, computers and children’s
toys

ميالنو للخدمات اللوجيستية
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

 عمان ش المدينة المنورة11953 -729

729- 11953 amman madina
monawara str
Class

:تاريخ ايداع الطلب

 عمان ش المدينة المنورة11953 -729

729- 11953 amman madina
monawara str

180251

05/03/2022

35

الصنف

180251

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات توفير االسواق الكترونيا عبر االنترنت لمشترين وباعة
خدمات توفير معلومات االتصال المتعلقه,السلع والخدمات
بالتجارة والشركات تسويق االلبسه وااللكترونيات واجهزة
[ الكمبيوتر والعاب االطفال
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20/03/2022

eaaN tpac lppA:

Alia & Rania Al-Nesour and
their partner co
: Jordan
General Partnership Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

:تاريخ ايداع الطلب

شركة عالية ورانية النسور وشريكهم

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
 الفحيص،  البلقاء11118 -6792

6792- 11118 Balqaa, Fuheis

 الفحيص،  البلقاء11118 -6792

6792- 11118 Balqaa, Fuheis
180156

20/03/2022

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

Class

35

Goods/Services

Retail trade in cosmetics and perfumes

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

35

الصنف

180156

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تجارة مستحضرات التجميل والعطور بالتجزئه

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

11/04/2022

اسم طالب التسجيل:

فراس عبد السالم احمد العالول

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية
 11941 -2973اربد /شارع االمير حسن

180447

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تجارة االحذية واإلكسسوار و مواد التجميل والقرطاسية
واالدوات المنزلية ومواد البناء واالجهزة الخلوية واالجهزة
الكهربائية

firas abed al salam ahmad al
alol
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

N tpac lppAeaa:

2973- 11941 irbed /Prince
hassan st

 11941 -2973اربد /شارع االمير حسن
الصنف

11/04/2022

Date of

2973- 11941 irbed /Prince
hassan st
35

35

Class

180447

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Trading of shoes, accessories, cosmetics,
stationery and household items Building materials,
cellular and electrical appliances
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تاريخ ايداع الطلب:

11/04/2022

اسم طالب التسجيل:

فراس عبد السالم احمد العالول

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية
اربد /مقابل البوابة الجنوبية لجامعة اليرموك
 11941 -2973اربد /مقابل البوابة
الجنوبية لجامعة اليرموك
180449

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تجارة االحذية واإلكسسوار و مواد التجميل والقرطاسية
واالدوات المنزلية ومواد البناء واالجهزة الخلوية واالجهزة
الكهربائية

11/04/2022

Date of

firas abed al salam ahmad al
alol
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

eaaN tpac lppA:

irbed /al yarmouk gate
2973- 11941 irbed /al yarmouk
gate

35

35

Class

180449

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Trading of shoes, accessories, cosmetics,
stationery and household items Building materials,
cellular and electrical appliances
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تاريخ ايداع الطلب:

11/04/2022

اسم طالب التسجيل:

فراس عبد السالم احمد العالول

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية
 11941 -2973اربد /شارع االمير حسن

180450

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تجارة االحذية واإلكسسوار و مواد التجميل والقرطاسية
واالدوات المنزلية ومواد البناء واالجهزة الخلوية واالجهزة
الكهربائية

firas abed al salam ahmad al
alol
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

eaaN tpac lppA:

2973- 11941 irbed /Prince
hassan st

 11941 -2973اربد /شارع االمير حسن
الصنف

11/04/2022

Date of

2973- 11941 irbed /Prince
hassan st
35

35

Class

180450

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

Trading of shoes, accessories, cosmetics,
stationery and household items Building materials,
cellular and electrical appliances
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17/04/2022

eaaN tpac lppA:

Al Qafiyah for Marketing and
advertising
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

17/04/2022

:تاريخ ايداع الطلب

شركة القافية للتسويق والدعاية واالعالن

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

االردن
م.م.ذ

king hussein business complex,
 شارع الملك، مجمع الملك حسين لالعمال
 عمان، عبد هللا الثاني
king abdullah II ST ,242
AMMAN
954007- 11954 king hussein
 مجمع الملك حسين11954 -954007
business complex, king
،  شارع الملك عبد هللا الثاني، لالعمال
abdullah II ST ,242 AMMAN
عمان
Class
الصنف
180294
35
35
180294

Goods/Services

advAdvertising; business management; business
administration; office functions, administrative
processing of purchase orders, advertising/ publicity,
advertising agency services/publicity agency
services, rental of advertising space, advertising by
mail order, rental of advertising time on
communication media, bill-posung/outdoor
advertising, rental of billboards[advertising boards],
updating and maintenance of data in computer
databases, web indexing for commercial or
advertising purposes, telemarketing services, sales
promotion for others, retail or wholesale services for
pharmaceuucal, veterinary and sanitary preparations
and ical supplies, procurement services for others
[purchasing goods and services for other
businesses],on-line advertising on a computer
network, provision of an on-line marketplace for
buyers and sellers of goods and services, marketing,
market studies, demonstration of goods,
dissemination of advertising matter, layout services
for advertising purposes, modelling for advertising
or sales promotion, presentation of goods on
communication media, for retail purposes,
production of teleshopping rogrammes /production
of teleshopping programs. 'ertising

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل
 الدعاية. المعالجة االدارية لطلبات الشراء.النشاط المكتبي
تأجير المساحات. خدمات وكاالت الدعاية واإلعالن.واإلعالن
 تاجير وقت. الدعاية واالعالن بالطلب البريدي.االعالنية
/ لصق ظ االعالنات.للدعاية واالعالن في وسائل االعالم
.] تأجير الفتات دعائية [لوحات اعالنات.اإلعالنات الخارجية
 خدمات التسويق.فهرسة الويب لغايات تجارية أو إعالنية
 خدمات البيع.] ترويج المبيعات [لآلخرين.عبر الهاتف
بالتجزنة أو بالجملة للمستحضرات الصيدالنية والبيطرية
 خدمات الشراء لآلخرين [شراء.والصحية واإلمدادات الطبيّة
 إتاحة سوق إلكترونية.]السلع والخدمات لالعمال األخرى
 االعالن والدعاية المباشرة.لمشتري السلع والخدمات وبائعيها
 عرض. دراسات السوق. تسويق.على شبكات الحاسوب
 خدمات العروض لغايات. نشر مواد الدعاية واالعالن.السلع
 خدمات اعداد نماذج الدعاية واالعالن او.الدعاية واالعالن
 عرض السلع على وسائل االعالم لغايات.ترويج المبيعات
. إنتاج برامج التسوق عن بعد.البيع بالتجزنئة؛
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17/05/2022

eaaN tpac lppA:

Qabalan Food Industries
Company
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

:تاريخ ايداع الطلب

شركة قبالن للصناعات الغذائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
بيادر وادي السير/ عمان11910 -311

311- 11910 Amman/wadi al sir

بيادر وادي السير/ عمان11910 -311

311- 11910 Amman/wadi al sir
180250

17/05/2022

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

Class

35

Goods/Services

The following services Selling dairy products
cheese products Selling frozen, preserved, dried
and cooked vegetables sell eggs selling milk
Selling pickles, olives and oil

35

الصنف

180250

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

بيع منتجات البان منتجات اجبان بيع خضراوات مجمدة
ومحفوظة ومجففة ومطبوخة بيع بيض بيع حليب بيع مخلالت
وزيتون وزيت
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15/09/2022

eaaN tpac lppA:

Varna Import and Export Co
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

:تاريخ ايداع الطلب

شركة فارنا لالستيراد والتصدير
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

 عمان اليادودة11910 -1101

1101- 11910 amman -alyadadeh

 عمان اليادودة11910 -1101

1101- 11910 amman -alyadadeh
180262

15/09/2022

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

Class

35

35

Goods/Services

Food stuff trading, Business management, organization
and administration; business management and
administration services; arranging of contracts, for
others, for the Class 35 purchase and sale of goods and
services; retail services for goods; rental of sales stands;
marketing; product marketing; distribution of samples;
personnel recruitment; retail or vholesale services for
food stuff; marketing and promotional services; importexport agency services; advertising; demonstration of
goods. Real estate sales management; business
administration and management relating to real estate;
business marketing; internet marketing; trade marketing
services. Arranging of contracts, for others, for the
purchase and sale of goods and services; procurement
of contracts for others relating to the sale of goods;
promotion of goods through influencers; negotiation
and conclusion of commercial transactions for third
parties; merchandising; public relations; business
project management services; human resources
management; retail or wholesale services for food and
beverages; commercial intermediation services;
business project management services for construction
projects; advertising; rental of advertising space; rental
of sales stands; rental of vending machines; office
machines and equipment rental.

الصنف

180262

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

إدارة وتنظيم وإدارة األعمال؛ إدارة، تجارة المواد الغذائية
و توجيه األعمال؛ إعداد عقود لشراء و بيع السلع و
الخدمات الآلخرين؛ بيع البضائع بالمفرد؛ تأجير مناصب
للبيع؛ تسويق؛ تسويق المنتجات؛ توزيع العينات؛ توظيف
االفراد؛ خدمات البيع بالمفرد أو خدمات البيع بالجملة
للمواد الغذائية و ؛ خدمات ترويجية و تسويقية؛ خدمات
وكاالت االستيراد والتصدير؛ دعاية واعالن؛ عرض
 إدارة وتنظيم األعمال.السلع إدارة مبيعات العقارات
المتعلقة بالعقارات ؛ تسويق االعمال؛ تسويق الكتروني؛
 إعداد عقود لشراء و بيع السلع،خدمات التسويق التجاري
و الخدمات لآلخرين؛ إقتناء العقود لآلخرين المتعلقة ببيع
البضائع؛ الترويج للسلع من خالل المؤثرين؛ التفاوض
وعقد الصفقات التجارية لحساب الغير؛ المتاجرة؛
العالقات العامة؛ إدارة مشاريع العمل؛ إدارة الموارد
بشرية؛ خدمات التجزئة وخدمات البيع بالجملة لألغذية
والمشروبات؛ خدمات الوساطة التجارية؛ خدمات إدارة
مشاريع األعمال لمشاريع البناء؛ الدعاية واالعالن؛ تأجير
المساحات االعالنية؛ تأجير مناصب للبيع؛ تأجير آالت
..البيع؛ تأجير اآلالت والمعدات المكتبية
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تاريخ ايداع الطلب:

17/10/2022

اسم طالب التسجيل:

نضال عدنان الخليل واخوانه

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
ذ.م.م
 11129 -922696عمان

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تجارة االدوات الكهربائية و المفروشات

nidal adnan alkhalil and bros
co
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

922696- 11129 Amman

 11129 -922696عمان
180306

17/10/2022

Date of

922696- 11129 Amman
الصنف

35

35

Class

180306

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

electrical equipments and furniture trading
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تاريخ ايداع الطلب:

06/07/2021

اسم طالب التسجيل:

تيكتوك انفورميشن تيكنولوجيز يو كيه ليمتد

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

بريطانيا
شركة اجنبية

06/07/2021

Date of

TikTok Information
Technologies UK Limited
: United Kingdom
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

One London Wall, 6th Floor,
ون لندن وول ،سيكسث فلور ،لندن ،إي
سي5واي 0إي بي ،المملكة المتحدة
London, EC2Y 5EB, United
Kingdom
SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180336
36
36
180336

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

TickTock
من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات التأمين؛ خدمات الشؤون المالية؛ خدمات الشؤون
النقدية؛ خدمات الشؤون العقارية؛ تخليص وتسوية المعامالت
المالية عبر شبكة حاسوب عالمية؛ الخدمات المصرفية عبر
اإلنترنت والخدمات المالية؛ خدمات بطاقات االئتمان وتجهيز
ونقل الفواتير والمدفوعات المتعلقة بها وتوفير التأمين للمعامالت
المالية؛ خدمات تحويل األموال؛ خدمات نقل األموال عن طريق
الوسائل اإللكترونية لآلخرين؛ خدمات تحويل المدفوعات
لآلخرين عبر اإلنترنت؛ خدمات مالية على شكل فواتير
وخدمات معالجة الدفع؛ خدمات ترتيب وإدارة عقود اإليجار
والتأجير؛ خدمات تأجير واستئجار العقارات؛ خدمات ثمين
العقارات؛ خدمات تقدير العقارات وخدمات تمويل العقارات
واالستثمار العقاري؛ خدمات وساطة العقارات؛ خدمات وكاالت
االسكان؛ الخدمات االكتوارية؛ خدمات إدارة العقارات
والخدمات االستشارية؛ خدمات تحصيل اإليجارات؛ خدمات
تأجير المكاتب (العقارات)؛ خدمات استثمار رؤوس األموال؛
خدمات التقييم المالي (التأمين أو العمليات المصرفية أو
العقارات)؛ الخدمات المالية وإدارة األصول؛ الخدمات المالية
المتوفرة عبر وسائل االتصال عن بعد؛ االستشارات المالية
والخدمات االستشارية؛ خدمات إتمام العمليات المصرفية عن
طريق اإلنترنت؛ خدمات توفير المعلومات المتعلقة بالتمويل
والتأمين المقدمة عبر اإلنترنت من قاعدة بيانات الحاسوب أو
اإلنترنت؛ خدمات تقييم اآلثار؛ خدمات تخمين األعمال الفنية؛
خدمات تقييم المجوهرات؛ خدمات تقييم السيارات المستخدمة؛
توريد المعلومات الضريبية (الخدمات المالية)؛ خدمات جمع
التبرعات الخيرية؛ خدمات تنظيم المجموعات الخيرية؛ الخدمات
الخيرية؛ خدمات الدفع عبر اإلنترنت؛ خدمات الودائع اآلمنة؛

Goods/Services

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; clearing and reconciling financial
transactions via a global computer network; online
banking services and financial services; credit card
services, processing and transmission of bills and
payments thereof, and providing insurance for
;financial transactions; funds transfer services
transmission of funds by electronic means for
others; transfer of payments for others via the
internet; financial services in the nature of billing
and payment processing services; arrangement and
management of leases and tenancy; renting and
leasing of real estate; real estate appraisal; real
estate valuation, real estate financing, real estate
investment; real estate brokerage services; housing
agency services; actuarial services; real estate
management and consultancy services; rent
collection; rental of offices (real estate); capital
investments; financial evaluation [insurance,
banking, real estate]; financial and asset
management services; financial services provided
by telecommunication means; financial
;consultancy and advisory services; online banking
information services relating to finance and
insurance, provided online from a computer
database or Internet; antique appraisal; art

308

appraisal; jewelry appraisal; used car appraisal; tax
information supply (financial services); charitable
fund raising; organizing of charitable collections;
charitable collections; online payment services;
safe deposit services; arranging finance for
construction projects; information, advisory, and
consultancy services relating to all the foregoing.

ترتيب األمور المالية للمشاريع اإلنشائية؛ توفير المعلومات
.والنصائح واالستشارات المتعلقة بما سبق

309

27/07/2021

eaaN tpac lppA:

Trillium Asset Management
LLC
: United States
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

27/07/2021

:تاريخ ايداع الطلب

تريليوم اسيت مانيجمنت ال ال سي

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

امريكا
شركة اجنبية

Two Financial Center 60 South
، ساوث ستريت75 تو فاينانشال سنتر
 ماساتشوستس، بوسطن4455 سويت
Street, Suite 1100 Boston, MA
 الواليات المتحدة األمريكية55444
02111 USA
SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
-  عمان11184 -921100ب.ص
PROPERTY P.O.Box921100 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني
11184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180381
36
36
180381

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

TRILLIUM
Goods/Services

Financial services, namely, financial asset
management and investment advisory services;
financial consultation, namely, providing others
with investment portfolio screening based upon
socially responsible criteria; providing
opportunities for investing in activities of others
that affect social change in the community or
employ socially responsible business practices;
providing financial advice, financial information,
and information on sustainable and responsible
investing via downloadable reports; online
journals, namely, blogs presenting nondownloadable reports on financial advice,
financial information, information on shareholder
activism, and information on sustainable and
responsible investing in Class

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 إدارة األصول المالية وخدمات تقديم: تحديدا،الخدمات المالية
: تحديدا،النصائح بشأن االستثمار؛ خدمات استشارات مالية
توفير فحص المحافظ االستثمارية لآلخرين بناء على معايير
مسؤولة اجتماعيا؛ توفير الفرص لالستثمار في نشاطات
اآلخرين التي تؤثر في التغيير االجتماعي في المجتمع أو التي
توظف ممارسات أعمال مسؤولة اجتماعيا؛ خدمات تقديم
النصائح المالية وخدمات تقديم المعلومات المالية والمعلومات
حول االستثمار المستدام والمسؤول عبر التقارير القابلة للتحميل؛
 المدونات التي: تحديدا،الصحف اإللكترونية عبر اإلنترنت
تعرض التقارير غير القابلة للتحميل حول النصائح المالية
وخدمات تقديم المعلومات المالية ومعلومات عن نشاط
المساهمين ومعلومات عن االستثمار المستدام والمسؤول

310

27/07/2021

eaaN tpac lppA:

London Stock Exchange
Group plc
: United Kingdom
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

27/07/2021

:تاريخ ايداع الطلب

لندن ستوك اكستشينج جروب بيه ال سي

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

10 Paternoster Square London
EC4M 7LS United Kingdom

بريطانيا
شركة اجنبية
6  ام8  باتيرنوستر سكوير لندن اي سي45
ال اس المملكة المتحدة

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
-  عمان11184 -921100ب.ص
PROPERTY P.O.Box921100 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني
11184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180371
36
36
180371

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

LSEG
Goods/Services

الخدمات التالية/من اجل البضائع

information management and analysis services; stock
خدمات إدارة وتحليل المعلومات المالية؛ خدمات تسعير
exchange quotation and listing services; share price
البورصة و اإلدراج؛ خدمات معلومات أسعار األسهم؛
information services; provision of financial market for
توفير سوق مالي لتداول األوراق المالية واألسهم
the trading of securities, shares and options; recording
والخيارات؛ قيد وتسجيل تحويل األسهم والحصص
and registering the transfer of stocks, shares and
والسندات المالية والحفاظ على ملكية األسهم وتسجيلها
والحصص والسندات المالية؛ الحفاظ على ملكية األسهم
securities, maintaining and recording the ownership of
وتسجيلها والحصص والسندات المالية؛ خدمات المقاصة
stocks, shares and securities; maintaining and recording
والتسوية المالية؛ خدمات لتمكين تداول األوراق المالية
the ownership of stocks, shares and securities; financial
من خالل أوامر الشراء بأوامر البيع؛ إعداد وعرض
clearing and settlement services; services for enabling
أسعار البورصة ومؤشراتها؛ توفير المعلومات حول
the trading of securities by matching orders for
موضوع خدمات االستشارات المالية؛ تقديم المساعدة
purchase with orders for sale; preparation and quotation
البحثية في موضوع خدمات االستشارات المالية؛ تقديم
of stock exchange prices and indices; provision of
تقارير إحصائية مخصصة بشأن البيانات المالية؛ خدمات
information on the topic of financial advisory services;
التحليل المالي؛ خدمات تقديم اإلستشارات المالية؛ خدمات
providing research assistance on the topic of financial
التقييمات المالية؛ تحويالت األموال االلكترونية؛ تقديم
advisory services; providing customized statistical
،معلومات مالية عن السندات؛ معلومات الخدمات المالية
reports concerning financial data; financial analysis;
 توفير بيانات عن سندات الضمان وتبادل بيانات:تحديدا
financial consultancy; fiscal assessments; electronic
الوصاية واالستثمار؛ توفير المعلومات المالية على شكل
funds transfers; providing financial information on
تداوالت السوق ومعلومات اسعار األوراق المالية؛
bonds; financial services information, namely,
:تحديدا
،خدمات دعم التداول في مجال األوراق المالية
provision of data on warrant bonds, and exchange and
مقارنة التداول وخدمات تجميع ومعالجة والجدولة
investment trust data; providing financial information in
the nature of market trade and quotation information for والتوزيع والتفاوض والتنفيذ؛ توفير المعلومات بخصوص
 تصنيف األوراق المالية: تحديدا،تداول األوراق المالية
securities; trading support services in the field of
والوسطاء والمتداولون والمصدرون؛ خدمات حساب
financial securities, namely, trade comparison,
وخدمات توفير وتحديث مؤشرات األوراق المالية
collection, processing, tabulation, negotiation, and
والمؤشرات الفرعية لصالح األخرين؛ خدمات مالية
execution; providing securities trading information,
 الوساطة عبر اإلنترنت لألوراق المالية: تحديدا،مؤتمتة
namely, classification of securities, brokers, dealers,
عبر شبكة حاسوب عالمية؛ توفير قواعد بيانات حاسوبية
and issuers; calculation, provision, and updating for the
benefit of others of financial securities indices and sub- إلكترونية على اإلنترنت تعرض معلومات األوراق المالية
عبر شبكة حاسوب عالمية؛ خدمات تقديم المعلومات في
indices; automated financial services, namely online
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brokerage of securities via a global computer network;
providing online electronic computer databases
featuring securities information via a global computer
network; providing information services in the fields of
economic financial data, monetary and stock exchange
data, and currency trading information; financial
consultancy in the field of financial market intelligence;
providing financial statistical information in the nature
of historical financial market data.
_Priority claim: Claim Country : GB
Claim No : UK00003586108
Claim Date : 28-01-2021

مجاالت البيانات المالية االقتصادية والبيانات النقدية
وبيانات البورصة ومعلومات تداول العمالت؛
االستشارات المالية في مجال استخبارات األسواق المالية؛
توفير معلومات إحصائية مالية على شكل بيانات السوق
.المالية التاريخية

GB : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
UK00003586108 : رقم االدعاء
54-54-5554 : تاريخ االدعاء
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Date of

17/08/2021

eaaN tpac lppA:

TotalEnergies SE
: France
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

2 place Jean Millier La Défense
6 92400 Courbevoie France

17/08/2021

:تاريخ ايداع الطلب

توتال إنرجي ش أ
فرنسا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

05855 7  بالس جان ميلير ال ديفينس5
كوربيفوا فرنسا

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
-  عمان11184 -921100ب.ص
PROPERTY P.O.Box921100 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني
11184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180363
36
36
180363

Goods/Services

Financial affairs and information; banking
services; finance and credit services; insurance
services; providing prepayment and payment
cards services and other cards for financial
purposes and financial services relating thereto;
electronic funds transfer; financial advice and
information in the field of energy; tax recovery
services on behalf of third parties; brokerage of
carbon credits; financial sponsorship and
patronage; fund investment services; acquisition
of holdings in companies or firms of all kinds,
financial, commercial, industrial, investment or
real estate; venture capital, private equity and
development capital activities in the field of
energy; consultancy in matters of energies
projects financing; financial transactions on
wholesale markets for energy, gas, electricity and
petroleum and chemical products; brokerage in
the energy field; brokerage of raw materials
Priority claim: Claim Country : FR
Claim No : 4751271
Claim Date : 02-04-2021
________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in Orange, Red, Purple, Dark
blue, Light blue, Green and Yellow colors
according to the print filed with the application.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الشؤون والمعلومات المالية؛ الخدمات المصرفية؛ خدمات
التمويل واالئتمان؛ خدمات التأمين؛ تقديم خدمات الدفع المسبق
وبطاقات الدفع وبطاقات أخرى لألغراض المالية والخدمات
المالية المتعلقة بها؛ خدمات تحويل االموال الكترونيا؛ تقديم
المشورة والمعلومات المالية في مجال الطاقة؛ خدمات
استرداد الضرائب نيابة عن أطراف أخرى؛ وساطة الشهادات
المالية التي تسمح بانبعاث الغازات المساوية لثاني أكسيد
الكربون؛ خدمات الرعاية والكفالة المالية؛ خدمات استثمار
األموال؛ اقتناء الممتلكات في الشركات أو المؤسسات من
جميع األنواع كالشركات المالية أو التجارية أو الصناعية أو
االستثمارية أو العقارية؛ خدمات رأس المال االستثماري
وأعمال األسهم الخاصة وتطوير رأس المال في مجال الطاقة؛
الخدمات االستشارية في مجال تمويل مشاريع الطاقات؛
المعامالت المالية في أسواق الجملة للطاقة والغاز والكهرباء
والنفط والمنتجات الكيماوية؛ الوساطة في مجال الطاقة؛
وساطة المواد الخام

FR : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
8604564 : رقم االدعاء
55-58-5554 : تاريخ االدعاء
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون: _اشتراطات خاصة
باأللوان البرتقالي واألحمر والبنفسجي واألزرق الغامق واألزرق
الفاتح واألخضر واألصفر وذلك بموجب النموذج المودع مع
.الطلب
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تاريخ ايداع الطلب:

07/09/2021

اسم طالب التسجيل:

سوابوينت ايه جي
سويسرا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

باهنهوف شتراسي  4554 ،08زيورخ
سويسرا

07/09/2021

Date of

SWAPPOINT AG
: Switzerland
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Bahnhofstrasse 54, 8001 Zurich
Switzerland

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180230
36
36
180230

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الخدمات العقارية والمالية؛ الشؤون المالية والنقدية والمصرفية؛
الخدمات المالية ،تحديدا :المتعلقة بالعمالت النقدية؛ خدمات
التأمين؛ الخدمات المالية؛ خدمات الشؤون العقارية.

_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCH :
رقم االدعاء 2021/03737 :
تاريخ االدعاء 50-53-5554 :

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Real estate and financial services; Financial,
monetary and banking affairs; Financial services,
;in particular in relation to digital currencies
Insurance; Finance; Real estate affairs.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : CH
Claim No : 2021/03737
Claim Date : 09-03-2021
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Date of

28/09/2021

eaaN tpac lppA:

Yield Giving LLC
: United States
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

28/09/2021

:تاريخ ايداع الطلب

ييلد جيفينج ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

11444 W. Olympic Blvd., 11th  فلور لوس44 ،. اوليمبك بلفد. دبليو44888
 الواليات،05578  كاليفورنيا،انجلوس
Floor Los Angeles, California
المتحدة األمريكية
90064, USA
SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
-  عمان11184 -921100ب.ص
PROPERTY P.O.Box921100 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني
11184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180332
36
36
180332

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

YIELD GIVING
Goods/Services

Financial, monetary and banking services;
insurance services; real estate affairs; charitable
services; charitable foundation services; providing
charitable donations; philanthropic services
concerning monetary donations; philanthropic
services concerning monetary donations;
charitable foundation services, namely, providing
financial assistance for programs and services of
others; investment of funds; capital investment;
charitable fund raising; investment fund raising
________________________________________
Priority claim: Claim Country : TO
Claim No : TO/M/2021/04073
Claim Date : 30-03-2021

الخدمات التالية/من اجل البضائع

الخدمات المالية والنقدية والمصرفية؛ خدمات التأمين؛ خدمات
الشؤون العقارية؛ خدمات األعمال الخيرية؛ خدمات المؤسسات
الخيرية؛ تقديم التبرعات الخيرية؛ الخدمات الخيرية المتعلقة
بالتبرعات النقدية؛ الخدمات الخيرية المتعلقة بالتبرعات النقدية؛
 تقديم المساعدات المالية: تحديدا،خدمات المؤسسات الخيرية
لبرامج وخدمات اآلخرين؛ خدمات استثمار األموال؛ خدمات
استثمار رؤوس اموال؛ خدمات جمع التبرعات الخيرية؛ خدمات
جمع األموال االستثمارية

TO : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
TO/M/2021/04073 : رقم االدعاء
35-53-5554 : تاريخ االدعاء
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30/09/2021

eaaN tpac lppA:

Wikimedia Foundation, Inc.
: United States
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

30/09/2021

:تاريخ ايداع الطلب

. انك،ويكيميديا فاونديشين
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

1 Montgomery Street, Suite
1600, San Francisco,
California, 94104, United
States
Abu-Ghazaleh Intellectual
Property 921100- 11192
P.O.BOX (921100)
Amman,11192 Jordan
Class
180490
36

 سان،4755  سويت، مونتغمري ستريت4
 الواليات،08458 ، كاليفورنيا،فرانسيسكو
المتحدة األمريكية
-921100 الفكرية

أبوغزالة للملكية
, عمان,921100/11192 ب.ص11192
االردن
36

Goods/Services

Charitable fundraising services; fundraising
services, by means of raising funds for the support
of free knowledge and the sharing of educational
content; providing grants for the dissemination and
promotion of free knowledge and educational
content.

الصنف

180490

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 خدمات جمع التبرعات عن،خدمات جمع التبرعات الخيرية
طريق جمع األموال لدعم المعرفة المجانية ومشاركة المحتوى
 تقديم المنح لنشر وتعزيز المحتوى المعرفي والتعليمي،التعليمي
.المجاني
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29/11/2021

eaaN tpac lppA:

GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (UK) IP Limited
: United Kingdom
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

29/11/2021

:تاريخ ايداع الطلب

جالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكير (يو
.كيه) آي بي ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

980 Great West Road Brentford
، برينتفورد، غريت ويست رود045
 المملكة، جي اس0 4  تي دبليو،ميدلسيكس
Middlesex TW8 9GS United
المتحدة
Kingdom
SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
-  عمان11184 -921100ب.ص
PROPERTY P.O.Box921100 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني
11184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180391
36
36
180391

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

HALEON
Goods/Services

Charitable fundraising; distributing funds and
grants for charitable purposes; distributing funds
and grants for disaster relief; distributing gift
matching funds; financial arrangements to
facilitate charitable giving; providing of
information regarding corporate donations and
payroll donations by employees.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات جمع التبرعات الخيرية؛ توزيع األموال والمنح
لألغراض الخيرية؛ توزيع األموال والمنح لإلغاثة في حاالت
الكوارث؛ توزيع أموال مطابقة الهدايا؛ الترتيبات المالية لتسهيل
العطاء الخيري؛ توفير المعلومات المتعلقة بتبرعات الشركات
.وتبرعات الرواتب من قبل الموظفين
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تاريخ ايداع الطلب:

07/02/2022

اسم طالب التسجيل:

رحمه احمد علي الفاعوري
االردن
مؤسسة فردية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

07/02/2022

Date of

Rahma ahmad ali Al Faouri
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

eaaN tpac lppA:

االردن  -عمان  -العبدلي  -قرب مستشفى
العبدلي

jordan - amman - abdali near
abdali hospital

 11941 -3022االردن  -عمان  -العبدلي
 -قرب مستشفى العبدلي

 3022- 11941 jordan - ammanabdali near abdali hospital

180320

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

استشارات مالية االدارة المالية التحليل المالي المعلومات المالية
تقديم المعلومات المالية عبر موقع على شبكة االنترنت

36

36

Class

180320

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

;Financial consultancy; financial management
financial analysis; financial information; providing
financial information via a website.
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

21/04/2021

eaaN tpac lppA:

ALASBAH INDUSTRIAL
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

21/04/2021

:تاريخ ايداع الطلب

االصبح الصناعية
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

Juthamah Al Kenani Street, Al
، حي الباير، الجويده،شارع جثامة الكناني
 األردن، ع ّمان،بجانب شركة البان حارتنا
Jwaideh, Albayer
Neighborhood, Near Haritna
Dairy Co, Amman, Jordan
Nader Jamil Qumsieh (NJQ &
-142025ب.نادر جميل قمصية ص
ASSOCIATES)
، شارع الملك عبدهللا الثاني50411814
P.O.Box142025- 11814 258
عمان
King Abdullah II Street,
Amman
Class
الصنف
180517
37
37
180517

Goods/Services

Installation of doors and windows; Construction,
installation, repair and assembly services; Aftersales service

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

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تركيب األبواب والنوافذ؛ خدمات االنشاء والتركيب واالصالح
.والتجميع والصيانة؛ خدمات ما بعد البيع

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

01/08/2021

eaaN tpac lppA:

Alliance Global FZ LLC
: United Arab Emirates
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

01/08/2021

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.الالينس جلوبال منطقة حرة ذ
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

E001, Mezzanine Floor, DSP
 مبنى المخازن، طابق الميزانين،554 إي
 اإلمارات، دبي،مجمع دبي للعلوم بلوك إي
Warehouse Complex Block E,
العربية المتحدة
Dubai, United Arab Emirates
Abu-Ghazaleh Intellectual
-921100 أبوغزالة للملكية الفكرية
Property 921100- 11192
, عمان,921100/11192 ب.ص11192
P.O.BOX (921100)
االردن
Amman,11192 Jordan
Class
الصنف
180496
37
37
180496

Goods/Services

Maintenance of medical apparatus and
instruments; maintenance and repair of medical
instruments, apparatus and equipment; repair or
maintenance of medical machines and apparatus;
installation, maintenance and repair of medical
apparatus and instruments; providing information
relating to the repair or maintenance of medical
machines and apparatus.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 صيانة وإصالح األدوات،صيانة األجهزة واألدوات الطبية
 إصالح أو صيانة اآلالت واألجهزة،واألجهزة والمعدات الطبية
، تركيب وصيانة وإصالح األجهزة واألدوات الطبية،الطبية
تقديم المعلومات المتعلقة بإصالح أو صيانة اآلالت واألجهزة
.الطبية
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Date of

05/08/2021

eaaN tpac lppA:

Yunex GmbH
: Germany
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Otto-Hahn-Ring 6 81739
München Germany

05/08/2021

:تاريخ ايداع الطلب

يونكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 ميونخ44630 7 اوتو – هان – رينج
المانيا

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
-  عمان11184 -921100ب.ص
PROPERTY P.O.Box921100 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني
11184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180382
37
37
180382

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

YUNEX TRAFFIC
Goods/Services

Assembly, maintenance and repair of installations,
devices and apparatus, in particular in the field of
road traffic technology, operating systems and
traffic control systems; Construction, construction
supervision, maintenance, renovation, servicing
and repair of installations, devices and apparatus,
in particular in the field of road traffic technology,
operating systems and traffic control systems.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018392877
Claim Date : 08-02-2021

الخدمات التالية/من اجل البضائع

ً  تحديدا،تجميع وصيانة وإصالح التجهيزات واألدوات واألجهزة
في مجال تكنولوجيا حركة السير على الطرقات وأنظمة التشغيل
وأنظمة التحكم بحركة السير؛ خدمات اإلنشاء واإلشراف على
 خدمة وإصالح التجهيزات: تجديد،اإلنشاءات والصيانة
واألدوات واألجهزة وتحديداً في مجال تكنولوجيا حركة السير
.على الطرقات وأنظمة التشغيل وأنظمة التحكم بحركة السير
_______________________________________ا
EU : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
544305466 : رقم االدعاء
54-55-5554 : تاريخ االدعاء

322

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

31/05/2021

eaaN tpac lppA:

wael alshanti and co.
: Jordan
General Partnership Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

وائل الشنطي وشريكه
االردن
تضامن

:اسم طالب التسجيل

المحامي مجدي غالب القسوس
 عمان, شارع حسني فريز11118

114- 11118 Husni Fareez Street
- Amman
Class

:تاريخ ايداع الطلب

 شارع حسني فريز/عمان

waibdeh/ husni fareez

180395

31/05/2021

37

Goods/Services

building construction supervision

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

-114

37

الصنف

180395

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

اإلشراف على إنشاء المباني

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

323

Date of

17/08/2021

eaaN tpac lppA:

TotalEnergies SE
: France
Foreign Company

oapN lpc ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

2 place Jean Millier La Défense
6 92400 Courbevoie France

17/08/2021

:تاريخ ايداع الطلب

توتال إنرجي ش أ
فرنسا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

05855 7  بالس جان ميلير ال ديفينس5
كوربيفوا فرنسا

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
-  عمان11184 -921100ب.ص
PROPERTY P.O.Box921100 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني
11184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180366
37
37
180366

Goods/Services

Natural resources extraction services; refuelling and
fuelling services; vehicle service stations; maintenance,
washing and repair of vehicles and vehicle parts;
vehicle oil change services; assistance in case of
vehicle breakdown (repair); greasing, lubrication and
engine tuning; inflation, repair and fitting of tyres; road
construction, maintenance and upkeep services;
commissioning, maintenance, troubleshooting, repair
of apparatus and installation of production, distribution
and storage of energies; construction, maintenance and
upkeep of refineries and structures for the production,
distribution and storage of petroleum, gas and chemical
products; rental of rigs and drilling equipment; drilling
of wells; construction, installation and maintenance of
pipelines, oil and gas pipelines ; recharging of batteries
; recharging of electric vehicles; installation, repair and
maintenance of installations for supplying power to and
recharging batteries and vehicles ; installation of
telephone equipment ; installation, programming and
maintenance of home automation systems in the field
of energy
Priority claim: Claim Country : FR
Claim No : 4751271
Claim Date : 02-04-2021
________________________________________
Special condition : The registration of this trademark
should be in Orange, Red, Purple, Dark blue, Light
blue, Green and Yellow colors according to the print
filed with the application.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات استخراج الموارد الطبيعية؛ خدمات إعادة التزود بالوقود
والتزود بالوقود؛ محطات خدمة المركبات؛ خدمات صيانة وغسيل
وإصالح المركبات وقطع المركبات؛ خدمات تغيير زيت المركبات؛
خدمات المساعدة في حاالت تعطل السيارات (إصالح)؛ خدمات
التشحيم والتزييت وضبط المحرك؛ خدمات نفخ وتصليح وتركيب
اإلطارات؛ خدمات شق الطرق وخدمات الصيانة والصيانة الدورية؛
خدمات التزويد والصيانة وحل المشكالت وإصالح األجهزة وتركيب
اإلنتاج وتوزيع وتخزين الطاقة؛ خدمات اإلنشاء والصيانة وصيانة
المصافي والمنشآت الخاصة بإنتاج وتوزيع وتخزين البترول والغاز
والمنتجات الكيماوية؛ تأجير المنصات ومعدات الحفر؛ خدمات حفر
اآلبار؛ خدمات إنشاء وتركيب وصيانة خطوط األنابيب وخطوط
األنابيب للنفط والغاز؛ إعادة شحن البطاريات؛ إعادة شحن السيارات
الكهربائية؛ تركيب وإصالح وصيانة منشآت اإلمداد بالطاقة وإعادة
شحن البطاريات والمركبات؛ تركيب معدات الهاتف؛ تركيب وبرمجة
وصيانة أنظمة أتمتة المنزل في مجال الطاقة

FR : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
8604564 : رقم االدعاء
55-58-5554 : تاريخ االدعاء
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان: اشتراطات خاصة
البرتقالي واألحمر والبنفسجي واألزرق الغامق واألزرق الفاتح
.واألخضر واألصفر وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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12/09/2021

AeaaN tpac lpp:

Tyco Fire & Security GmbH
: Switzerland
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

12/09/2021

:تاريخ ايداع الطلب

تايكو فاير اند سيكيورتي جي ام بي اتش
سويسرا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

A Swiss Company, Victor-von
-برونز- فيكتور فون،شركة من سويسرا
 نيوهوسن ايه ام4545 ،54 شتراسه
Bruns- Strasse 21, 8212
 سويسرا،ريهنفول
Neuhausen am Rheinfall,
Switzerland
SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
-  عمان11184 -921100ب.ص
PROPERTY P.O.Box921100 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني
11184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180221
37
37
180221

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

OPENBLUE
Goods/Services

Inventory management and loss prevention services by way of data
analysis; inventory services; computerized inventory control;
business monitoring services by way of data analysis; tracking and
monitoring of commercial transactions by way of data analysis for
business purposes; sales volume tracking by way of data analysis
for others; stock control services in the nature of inventory control;
provision of advice and information in the fields of cloud based and
non-cloud based inventory management services; provision of
advice and information in the fields of asset tracking by means of
cloud based and non-cloud based data; analysis, research and
information services related to business; compilation and
systemization of business data into computer databases; providing
business intelligence services; compilation and provision of
business statistical information; preparation of business reports;
provision of business information and advice; business consultation
services; business management in the field of energy management
services; electronic data collection for business purposes; providing
commercial information through data analysis about movement of
people in retail via a computer network; provision of the statistical
data contained in a computer database in the field of customer
traffic trends and patterns in public areas, for commercial purposes;
statistical analysis of store traffic; statistical information services
relating to pedestrian movement and pedestrian counts, for
commercial purposes; creation of commercial networks of partners
and suppliers; online data processing services; online corporate
networking services; consulting and advisory services in the fields
of the commercial evaluation of energy consumption, sustainability
and energy efficiency; business consulting and advisory services in
the fields of energy measurement, energy consumption, energy
distribution and energy efficiency for industrial, tertiary and
residential buildings, infrastructures and data centers, industrial
machines and plants; business consulting and advisory services in
the fields of energy measurement, energy consumption, energy
distribution and energy efficiency for buildings automation and
automated systems installations and equipment; systematization of
data in computer databases; information and data compiling and
analyzing relating to energy efficiency, sustainability and building
management and building automation.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدم ات إدارة المخزون ومنع الخسارة من خالل تحليل البيانات؛ خدمات المخزون؛
خدمات مراقبة المخزون المحوسبة؛ خدمات مراقبة األعمال من خالل تحليل البيانات؛
خدمات تعقب ومراقبة التعامالت التجارية من خالل تحليل البيانات لغايات تجارية؛
خدمات تتبع حجم األعمال من خالل تحليل البيانات لآلخرين؛ خدمات مراقبة
المخزون من خالل التحكم بالمخزون؛ تقديم المشورة والمعلومات في مجاالت خدمات
إدارة المخزون القائمة على مصادر من اإلنترنت وغير القائمة على مصادر من
اإلنترنت؛ تقديم المشورة والمعلومات في مجاالت تتبع األصول عن طريق البيانات
القائ مة على مصادر من اإلنترنت وغير القائمة على مصادر من اإلنترنت؛ خدمات
التحليل والبحث والمعلومات المتعلقة باألعمال؛ خدمات تجميع وتنظيم بيانات األعمال
في قواعد بيانات الحاسوب؛ تقديم خدمات ذكاء األعمال؛ تجميع وتوفير المعلومات
اإلحصائية التجارية؛ إعداد تقارير األعمال؛ توفير المعلومات والمشورة التجارية؛
خدمات تقديم االستشارات المتعلقة باألعمال؛ إدارة األعمال في مجال خدمات إدارة
الطاقة؛ جمع البيانات اإللكترونية ألغراض العمل؛ توفير المعلومات التجارية من
خالل تحليل البيانات حول حركة األفراد في البيع بالتجزئة عبر شبكة الحاسوب؛
توفير البيانات اإلحصائية الموجودة في قاعدة بيانات حاسوبية في مجال اتجاهات
وأنماط حركة العمالء في األماكن العامة ألغراض تجارية؛ خدمات التحليل
اإلحصائي لحركة المتجر؛ خدمات المعلومات اإلحصائية المتعلقة بحركة المشاة وعدد
المشاة ألغراض تجارية؛ إنشاء شبكات تجارية من الشركاء والموردين؛ خدمات
معالجة البيانات عبر اإلنترنت؛ خدمات شبكات الشركات عبر اإلنترنت؛ خدمات تقديم
االستشارات والنصائح في مجاالت التقييم التجاري الستهالك الطاقة الستدامة وكفاءة
الطاقة؛ استشارات األعمال والخدمات االستشارية في مجاالت قياس الطاقة واستهالك
الطاقة وتوزيع الطاقة وكفاءة الطاقة للصناعة والمباني الثالثية والسكنية والبنى
التحتية ومراكز البيانات واآلالت والمنشآت الصناعية؛ استشارات األعمال والخدمات
االستشارية في مجاالت قياس الطاقة واستهالك الطاقة وتوزيع الطاقة وكفاءة الطاقة
ألتمتة المباني وتركيبات األنظمة اآللية والمعدات؛ تنظيم البيانات في قواعد بيانية
حاسوبية؛ تجميع وتحليل المعلومات والبيانات المتعلقة بكفاءة واستدامة الطاقة وإدارة
.المباني وأتمتة المباني
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07/02/2022

:تاريخ ايداع الطلب

Fayes Mohamed Ahmed
Alkatebco.
: Jordan
General Partnership Company

شركة فايز محمد احمد الخطيب وشريكه

:اسم طالب التسجيل

20724- 11118 Amman, Marka
Alshamaliah

ماركه الشمالية، عمان11118 -20724

Date of

07/02/2022

ac lppAeaaN tp:
lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
تضامن

ماركه الشمالية، عمان11118 -20724

20724- 11118 Amman, Marka
Alshamaliah
180456

Class

37

Goods/Services

automobile painting,vehicle painting ,painting of
metal surfacec,car maintenance and repair trailer
maintenance,automobile repair or maintenance

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

37

الصنف

180456

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

صيانه،صيانه السياره،طالء االسطح المعدنية، طالء السيارات
اصالح او صيانه، صيانه المقطورة،واصالح السيارات
السيارات

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

Date of

04/04/2022

eaaN tpac lppA:

jordan liquefied gas
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

37

Goods/Services

drilling deep oil and gas wells constructing and
maintaining pipelines

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

شركة غاز االردن المسال
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

11953 -1670 محمد امين الكيالني
الشميساني خلف غرفة تجارة عمان

1670- 11953 alshmisani myassar albaroud st
Class

:تاريخ ايداع الطلب

0  فوق مطعم الضيعة ط- المدينة المنورة

almadina almonawara str above
the village resturant

180272

04/04/2022

37

الصنف

180272

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

حفر ابار النفط والغاز العميقة انشاء وصيانة خطوط االنابيب

 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق: _التنازل
 ) بمعزل عن العالمهJordan ,Gas( المطلق باستعمال الكلمة

327

Date of

25/08/2021

eaaN tpac lppA:

Beem Information
Technology Company
: Saudi Arabia
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

25/08/2021

:تاريخ ايداع الطلب

شركة بيم لتقنية المعلومات

:اسم طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

Oud Squire, Diplomatic
 الرياض، حي السفارات،عود سكوير
 المملكة العربية السعودية،44003
district, Riyadh 11553, Saudi
Arabia
Abu-Ghazaleh Intellectual
-921100ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
Property P.O.Box921100مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية11192
11192 TAG Org Building No.
 شارع مكة،458 رقم
104, Mecca Street, P.O.Box
921100 Amman 11192, Jordan
Class
الصنف
180481
38
38
180481

Goods/Services

Cellular telephone communication, Chatrooms
(Providing internet —), Communications by
computer terminals, Communications by fiber
[fibre] optic networks, Communications by
telephone, Computer aided transmission of
messages and images, Electronic bulletin board
services [telecommunications services],
information about telecommunication, Message
sending, Paging services [radio, telephone or other
means of electronic communication], Providing
access to databases, Providing internet chatrooms,
Providing telecommunications connections to a
global computer network, Telecommunications
routing and junction services, Transmission of
digital files.
________________________________________
Special condition : Claiming purple and white
colors.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

االتصاالت الهاتفية الخلوية وتوفير غرف الدردشة على
اإلنترنت واالتصاالت عن طريق محطات الحاسوب
]واالتصاالت عن طريق شبكات األلياف الضوئية [الليفية
واالتصاالت عبر الهاتف ونقل (بث) الرسائل والصور بمساعدة
الحاسوب وخدمات لوحة اإلعالنات اإللكترونية [خدمات
االتصاالت السلكية والالسلكية] ومعلومات حول االتصاالت
)السلكية والالسلكية وإرسال الرسائل (الرسائل القصيرة
وخدمات المناداة (الراديو أو الهاتف أو وسائل االتصال
اإللكترونية األخرى) وتوفير الوصول إلى قواعد البيانات
وتوفير غرف الدردشة على اإلنترنت وتوفير اتصاالت
(الوصول الى) االتصاالت السلكية والالسلكية بشبكة حاسوب
عالمية وخدمات توجيه وتوصيل االتصاالت السلكية والالسلكية
.ونقل (بث) الملفات الرقمية

.مع المطالبة بااللوان البنفسجي واالبيض: __اشتراطات خاصة
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15/09/2021

AeaaN tpac lpp:

REDBERRY
INNOVATIONS, LLC
: United States
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

1525 Miramonte Ave, #3953,
Los Altos, CA 94024 United
States of America
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191
180428

15/09/2021

:تاريخ ايداع الطلب

 إل إل سي، ريدبيري إنوفيشنز

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

Class

38

امريكا
شركة اجنبية
 لوس،3003# ، ميرامونت أفنيو4050
 الواليات المتحدة08558  كاليفورنيا،ألتوس
األمريكية
-910580ب.بيانات للملكية الفكرية ص
عمان11191
38

الصنف

180428

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

NEXTBIT
Goods/Services

Internet radio service; network broadcasting
service; broadcasting programs via internet;
message sending; communications by computer
terminals; computer aided transmission of
messages and images; providing online forums for
transferring messages among computer users;
providing user access to global computer
networks; transmission of sound, picture and data
signals; digital network communication service;
providing access to databases; videoconferencing
services.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات البث اإلذاعي عبر اإلنترنت؛ خدمات البث بالشبكات؛
بث البرامج عبر اإلنترنت؛ إرسال الرسائل؛ االتصال عبر
طرفيات الكمبيوتر؛ نقل الرسائل والصور بمساعدة الكمبيوتر؛
توفير منتديات عبر اإلنترنت لنقل الرسائل بين مستخدمي
الكمبيوتر؛ توفير إمكانية وصول المستخدم لشبكات الكمبيوتر
العالمية؛ إرسال إشارات الصوت والصور والبيانات؛ خدمات
اتصاالت الشبكات الرقمية؛ توفير الوصول إلى قواعد البيانات؛
.خدمات المؤتمرات عن طريق الفيديو

329

30/09/2021

eaaN tpac lppA:

Wikimedia Foundation, Inc.
: United States
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

30/09/2021

:تاريخ ايداع الطلب

. انك،ويكيميديا فاونديشين
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

1 Montgomery Street, Suite
1600, San Francisco,
California, 94104, United
States
Abu-Ghazaleh Intellectual
Property 921100- 11192
P.O.BOX (921100)
Amman,11192 Jordan
Class
180488
38

Goods/Services

Electronic transmission of data and documents via
the Internet and other databases; electronic
transmission of text and multimedia;
telecommunication services, namely, providing
online electronic bulletin boards and messaging
services for the transmission of messages among
users concerning encyclopedia articles and the
administration of an encyclopedia project.

 سان،4755  سويت، مونتغمري ستريت4
 الواليات،08458 ، كاليفورنيا،فرانسيسكو
المتحدة األمريكية
-921100 الفكرية

أبوغزالة للملكية
, عمان,921100/11192 ب.ص11192
االردن
38

الصنف

180488

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

اإلرسال اإللكتروني للبيانات والوثائق عبر اإلنترنت وقواعد
 اإلرسال اإللكتروني للنصوص والوسائط،البيانات األخرى
 خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية وبالتحديد توفير،المتعددة
لوحات اإلعالنات اإللكترونية وخدمات الرسائل عبر اإلنترنت
الرسال الرسائل بين مستخدمي الحاسوب فيما يتعلق بمقاالت
.الموسوعات وإدارة مشروع الموسوعة

330

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

29/11/2021

eaaN tpac lppA:

Tencent Holdings Limited
: Cayman Islands
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

29/11/2021

:تاريخ ايداع الطلب

تنسنت هولدينجز ليميتد
جزر كايمان
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

P.O. Box 2681 GT, Century
 سنتشري، جي تي5744 صندوق بريد
، هتشينز درايف، كريكيت سكوير،يارد
Yard, Cricket Square, Hutchins
 جزر الكيمان، جراند كيمان،جورج تاون
Drive, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands
SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
-  عمان11184 -921100ب.ص
PROPERTY P.O.Box921100 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني
11184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180231
38
38
180231

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Game Go
Goods/Services

Telecommunications; electronic bulletin board
services [telecommunications services]; providing
Internet chatrooms; message sending; providing
online forums; teleconferencing services;
providing access to databases; rental of access
time to global computer networks; radio
broadcasting; television broadcasting; cable
television broadcasting; communication by
cellular phones; communications by computer
terminals; communication by fibre optic networks;
computer aided transmission of messages and
images; streaming of data; providing
telecommunication channels for teleshopping
services; rental of telecommunication equipment;
providing telecommunications connection to a
global computer network; telecommunication
routing and junction services; telephone services;
transmission of digital files; transmission of
electronic mail; transmission of podcasts;
providing user access to global computer
networks; video-on-demand transmission; wireless
broadcasting.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات االتصاالت بعيدة المدى؛ خدمات لوحات اإلعالنات
اإللكترونية [خدمات اإلتصاالت بعيدة المدى]؛ توفير غرف
الدردشة عبر اإلنترنت؛ خدمات إرسال الرسائل؛ خدمات توفير
المنتديات على االنترنت؛ خدمات عقد المؤتمرات عن بُعد؛
خدمات إتاحة الوصول إلى قواعد البيانات؛ تأجير زمن الوصول
إلى شبكات الحاسوب العالمية؛ البث اإلذاعي؛ خدمات البث
التلفزيوني؛ خدمات البث التلفزيوني عبر الكابالت؛ االتصاالت
عن طريق الهواتف الخلوية؛ خدمات اإلتصاالت عبر األجهزة
الطرفية للحاسوب؛ االتصال من خالل شبكات األلياف البصرية؛
خدمات إرسال الرسائل والصور بمساعدة الحاسوب؛ البث
المباشر للبيانات؛ توفير قنوات اتصال لخدمات التسوق عن بعد؛
تأجير معدات االتصاالت بعيدة المدى؛ توفير اتصال اتصاالت
بشبكة حاسوب عالمية؛ خدمات توجيه وتوصيل االتصاالت
بعيدة المدى؛ خدمات الهواتف؛ إرسال الملفات الرقمية؛ إرسال
البريد اإللكتروني؛ إرسال المدونات الصوتية؛ إتاحة وصول
المستخدم لشبكات الحاسوب العالمية؛ إرسال الفيديوهات حسب
.الطلب؛ البث الالسلكي
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تاريخ ايداع الطلب:

18/05/2021

اسم طالب التسجيل:

دايم ِلر إيه جي
المانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

مرسيدسشترا ِسه  65365, 455شتوتغارت
ألمانيا
بيانات للملكية الفكرية
11191عمان
180422

دايم ِلر إيه جي
: Germany
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

Mercedesstrasse 120 ,70372
Stuttgart Germany

ص.ب-910580

الصنف

18/05/2021

Date of

Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Amman
39

39

Class

180422

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

MERCEDES-EQ
من اجل البضائع/الخدمات التالية

Goods/Services

Packaging and storage of goods; Arranging of
تغليف وتخزين السـلع؛ ترتيب الرحالت السياحية؛ تأجير
transportation for travel tours; Boat rental; Freight
القوارب؛ السمسرة في الشحن؛ السمسرة في النقل؛ تشغيل
brokerage [forwarding (Am.)]; Transport
الهويسات؛ مواقف السيارات؛ تأجير السيارات؛ تأجير حافالت؛
;brokerage; Operating canal locks; Car parking
توزيع الطاقة؛ تأجير غرف الغوص؛ تأجير بدالت الغوص؛
Car rental; Motor coach rental; Distribution of
توزيع الكهرباء؛ حراسة المسافرين؛ ختم المواد البريدية؛
خدمات الشحن والمناولة ؛ دفع أجرة الشحن في ميناء الوصول؛
energy; Rental of diving bells; Rental of diving
تأجير الثالجات؛ تأجير الكراجات؛ تأجير الخيول؛ تكسير الجليد؛
suits; Electricity distribution; Escorting of
توفير المعلومات المتعلقة بخدمات تخزين (األشياء المادية) ؛
travellers; Franking of mail; shipping and handling
معلومات النقل؛ إطالق األقمار الصناعية لآلخرين؛ تأجير أماكن
;services; Freight forwarding; Refrigerator rental
وقوف السيارات؛ النقل بواسطة خطوط األنابيب؛ إعادة تعويم
;Garage rental; Horse rental; Ice-breaking
السفن؛ تأجير سيارات السباق؛ تأجير حاويات التخزين؛ تأجير
provision of information related to storage services
مناصب على سطوح المركبات؛ تأجير المستودعات؛ تأجير
(material or physical things) Transportation
كراسي المقعدين؛ اإلنقاذ تحت الماء؛ إنقاذ السفن؛ اإلنقاذ في
;information; Launching of satellites for others
مجال السيارا ت؛ السمسرة في السفن؛ "توفير النقل للجوالت
;Parking place rental; Transport by pipeline
السياحية للتمكن من زيارة المعالم السياحية؛ توفير معلومات عن
;Refloating of ships; Rental of motor racing cars
حركة المرور؛ تأجير الشاحنات؛ تأجير المركبات؛ توزيع الماء؛ Rental of storage containers; Rental of vehicle roof
اإلمداد بالماء؛ خدمات تخطيط الطرق؛ حجز سيارات اإليجار؛
racks; Rental of warehouses; Rental of
حجز مقاعد السفر؛ تخطيط وحجز السفر والنقل عبر وسائل
wheelchairs; Underwater salvage; Salvage of
الكترونية؛ خدمات قيادة السيارات؛ خدمات قيادة السيارات؛
;ships; Clarify the salvaging field automotive
خدمات تأجير السيارات مع سائق؛ النقل بسيارات األجرة؛ توفير
Shipbrokerage; provision of transportation for
خدمات حجز سيارات األجرة عبر تطبيقات الهواتف النقالة؛
;tours to enable the visit of tourist attractions
توفير المعلومات الجغرافية المتعلقة بموقع المركبة ؛ توفير
Traffic information; Rental of lorries; Vehicle
معلومات عن الطرق وحركة المرور؛ خدمات قطر المركبات
rental; Water distribution; Water supplying; Route
المعطلة؛ تأجبرالدراجات؛ خدمات االستخدام المشترك
planning services; Booking of hire cars; Booking
للسيارات؛ توفير معلومات فيما يتعلق بخدمات اصطفاف
of seats for travel; Planning and booking of travel
المركبات؛ خدمات التسليم في مجال قطاع السيارات ؛ خدمات
and transport, via electronic means; Chauffeur
قطر السيارات؛ خدمات المالحة تحديد من خالل نظام تحديد
services; Chauffeur driven car hire services; Taxi
المواقع او المالحة الجوية ؛ خدمات تخطيط مسار الرحلة.
transport; Providing taxi booking services via
mobile applications; provision of geographical
information related to vehicle location; Providing
road and traffic information; Vehicle breakdown
towing services; Rental of cycles; Car sharing
services; Providing information relating to vehicle

332

parking services; Delivery services in the field of
the automotive sector ; Carpooling services;
Navigation services Identify through GPS [global
positioning system] or air navigation; Itinerary
planning services.
_Priority claim: Claim Country : EU
Claim No : 018339873
Claim Date : 18-11-2020

EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
544330463 : رقم االدعاء
44-44-5555 : تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

17/08/2021

اسم طالب التسجيل:

توتال إنرجي ش أ
فرنسا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 5بالس جان ميلير ال ديفينس 05855 7
كوربيفوا فرنسا

17/08/2021

Date of

TotalEnergies SE
: France
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

2 place Jean Millier La Défense
6 92400 Courbevoie France

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180365
39
39
180365

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات النقل والتغليف والتوزيع (إرسال) والتخزين والتزويد
بالبضائع ،وتتضمن البترول والغاز والمنتجات الكيماوية
باإلضافة إلى المنتجات المسوقة في محطات الخدمة؛ خدمات
النقل والتوزيع (اإلرسال) والتخزين والتزويد بالطاقة بجميع
أشكالها؛ خدمات المعلومات والنصائح المتعلقة بالخدمات آنفة
الذكر؛ خدمات قطر أو جر المركبات ،التأجير والتوفير المؤقت
للمركبات؛ المعلومات المتعلقة بحركة المرور والنقل؛ خدمات
المالحة وتحديد الموقع الجغرافية للمركبات.

_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء 8605464 :
تاريخ االدعاء 55-58-5554 :
_اشتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون
باأللوان البرتقالي واألحمر والبنفسجي واألزرق الغامق
واألزرق الفاتح واألخضر واألصفر وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب.

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Transport, packaging, distribution (delivery),
storage, supply of goods, including petroleum, gas
and chemical products as well as all products
marketed in service stations; transport, distribution
(delivery), storage and supply of energy in all
forms; information and advice related to the
aforesaid services; towing, rental and temporary
provisioning of vehicles; traffic and transport
information; navigation and geolocation services
for vehicles
________________________________________
Priority claim: Claim Country : FR
Claim No : 4752171
Claim Date : 02-04-2021
________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in Orange, Red, Purple, Dark
blue, Light blue, Green and Yellow colors
according to the print filed with the application.
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23/01/2022

eaaN tpac lppA:

Jordan 'S Destination for
Travel and Tourism
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

:تاريخ ايداع الطلب

شركة وجهة االردن للسياحة والسفر

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
 الجاردنز-  عمان11953 -4310

4310- 11953 amman - jardens

11953 -4310 المحامي مصطفى سعدون
عمان

4310- 11953 amman
180198

23/01/2022

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

Class

39

Goods/Services

Providing travel information reating to turism , Air
travel , Travel consultancy , Travel agency
services for arranging travel , Arranging for travel
visas and travel documents for persons traveling
abroad , Arranging for travel visas for persons
traveling abroad , Booking agency services for
trave Computerized reservation of travel

________________________________________
Special condition : The registration of this mark
should be limited in blue and orange colors a
ccording to the print filed with the application ,
________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give owners the right to use word (Jordan)if used
separately from the mark

39

الصنف

180198

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 استشارات, توفير معلومات السفر المتعلقة بالسياحة السفر جوأ
 خدمات وكاالت السفر لترتيبات السفر تجهيز تأشيرات, السفر
 خدمات الحجوزات وكيل السفر, السفر ووثائق السفر للمسافرين
 حجوزات السفر االلكترونية,

ان تسجيل هذه العالمة محدد بااللوان: _اشتراطات خاصة
االزرق والبرتقالي بموجب النموذج المودع مع الطلب

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: _التنازل
) بمعزل عن العالمهJordan( باستعمال الكلمة
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09/05/2022

eaaN tpac lppA:

Experience Jordan for Travel
& Tourism
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

09/05/2022

:تاريخ ايداع الطلب

شركة تجربة االردن للسياحة والسفر

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

Amman -swefiiyeh abdelraheem alhajj mohammad

االردن
م.م.ذ
عمان الصويفية شارع عبد الرحيم الحاج
محمد

852662- 11185 Amman  عمان الصويفية شارع11185 -852662
swefiiyeh -abdelraheem alhajj
عبد الرحيم الحاج محمد
mohammad
Class
الصنف
180322
39
39
180322

Goods/Services

Transport of travellers Travel reservation
Transport services for sightseeing tours Arranging
of transportation for travel tours

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

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

انقل المسافرين حجوزات السفر خدمات النقل للجوالت السياحية
ترتيب المواصالت للرحالت السياحية

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: _التنازل
) بمعزل عن العالمهjordan bike( باستعمال الكلمة
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09/05/2022

c lppAeaaN tpa:

Experience Jordan for Travel
& Tourism
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

09/05/2022

:تاريخ ايداع الطلب

شركة تجربة االردن للسياحة والسفر

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

Amman -swefiiyeh abdelraheem alhajj mohammad

االردن
م.م.ذ
عمان الصويفية شارع عبد الرحيم الحاج
محمد

852662- 11185 Amman  عمان الصويفية شارع11185 -852662
swefiiyeh -abdelraheem alhajj
عبد الرحيم الحاج محمد
mohammad
Class
الصنف
180321
39
39
180321

Goods/Services

Transport of travellers Travel reservation
Transport services for sightseeing tours Arranging
of transportation for travel tours

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

نقل المسافرين حجوزات السفر خدمات النقل للجوالت السياحية
ترتيب المواصالت للرحالت السياحية

337

Date of

17/08/2021

tpac lppAeaaN:

TotalEnergies SE
: France
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

2 place Jean Millier La Défense
6 92400 Courbevoie France

17/08/2021

:تاريخ ايداع الطلب

توتال إنرجي ش أ
فرنسا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

05855 7  بالس جان ميلير ال ديفينس5
كوربيفوا فرنسا

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
-  عمان11184 -921100ب.ص
PROPERTY P.O.Box921100 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني
11184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180364
40
40
180364

Goods/Services

Production of all forms of energies; transformation
and treatment of all materials for energies
production; processing services of natural
elements (sun, water, wind) into energy; treatment,
recycling and disposal of waste and organic
matter; refining; purification, decontamination and
depollution services for air, water and soil;
decontamination, depollution and sanitation
services for industrial installations and sites,
equipment and apparatus in the field of energy
production; technical information and advice to
others relating to energy production; rental of
apparatus and installations for generating energy
in all forms and providing of information relating
thereto; rental of chemical treatment apparatus and
installations and provision of information relating
thereto; mixing lubricants for third parties
________________________________________
Priority claim: Claim Country : FR
Claim No : 4751271
Claim Date : 02-04-2021
________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in Orange, Red, Purple, Dark
blue, Light blue, Green and Yellow colors
according to the print filed with the application.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات إنتاج الطاقة بكافة أشكالها؛ خدمات تحويل ومعالجة
جميع المواد إلنتاج الطاقة؛ خدمات معالجة العناصر الطبيعية
(الشمس والمياه والرياح) إلى الطاقة؛ خدمات المعالجة وإعادة
التدوير والتخلص من النفايات والمواد العضوية؛ خدمات
التكرير؛ خدمات التنقية وخدمات إزالة التلوث وإزالة التلوث من
الهواء والمياه والتربة؛ خدمات إزالة التلوث وإزالة التلوث
والصرف الصحي للمنشآت والمواقع الصناعية والمعدات
واألجهزة في مجال إنتاج الطاقة؛ المعلومات الفنية والمشورة
لآلخرين فيما يتعلق بإنتاج الطاقة؛ تأجير أجهزة ومنشآت لتوليد
الطاقة بجميع أشكالها وتوفير المعلومات المتعلقة بها؛ تأجير
أجهزة ومنشآت المعالجة الكيميائية وتوفير المعلومات المتعلقة
بها؛ مزج زيوت التشحيم لآلخرين

FR : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
8604564 : رقم االدعاء
55-58-5554 : تاريخ االدعاء
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون: _اشتراطات خاصة
باأللوان البرتقالي واألحمر والبنفسجي واألزرق الغامق
واألزرق الفاتح واألخضر واألصفر وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
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08/04/2021

eaaN tpac lppA:

Reckitt & Colman (Overseas)
Health Limited
: United Kingdom
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

08/04/2021

:تاريخ ايداع الطلب

ريكيت آند كولمان (أوفرسيز) هيلث ليمتد

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

103-105 Bath Road ,Slough ,
Berkshire SL1 3UH United
Kingdom
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191
Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
Class
180435
41

بريطانيا
شركة اجنبية
,  بيركشير,  سالو,  باث روود103-105
 المملكة المتحدة,  يو إتش3 4 إس إل
-910580ب.الفكرية ص

بيانات للملكية
،  حي الصالحين،4 بناية رقم11191
شارع محمد هليل عمان

41

الصنف

180435

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

RECKITT
Goods/Services

Education, in the field of health and wellness, hygiene and health and germ
protection; providing of training, in the field of health and wellness, hygiene
and health and germ protection; entertainment, in the field of health and
wellness, hygiene and health and germ protection; sporting and cultural
activities, in the field of health and wellness, hygiene and health and germ
protection; health and wellness training; education, training, advice and
instruction services relating to hygiene, health and germ protection;
production, publication and distribution of educational, training, advisory
and instructional materials relating to hygiene, health and germ protection;
publication of books, articles, journals, magazines, newsletters, teaching,
instructional and educational material, also by electronic media, like the
Internet or through an online computer network; publication of information
relating to hygiene, health and germ protection; arranging and conducting of
seminars, conferences, workshops, discussion groups, lectures and other
educational meetings; leisure activities and entertainment services; operating
of lotteries; on-line electronic publications; the provision of on-line
electronic publications; publication of books or of text and publishing
services; provision of information and instruction services; electronic games
services, including providing on-line computer games; business training
services; business training provided via an on-line game; education services
for providing electronic media or information over the Internet or other
communications network; entertainment services, namely, providing
multimedia content or information over the Internet and (or) other
communications network; entertainment and educational services featuring
electronic media, multimedia content, videos, movies, pictures, images, text,
photos, games, user-generated content, audio content, and related
information via computer and communications networks; digital video,
audio and multimedia entertainment publishing services; online digital
publishing services; publication of texts; publication of surveys and reviews;
organisation of games, competitions, information campaigns and events to
promote and publicise hygiene, health and germ protection; education,
advice and training, all in relation to food, home consumer products, and
personal care, sexual health and well-being and healthcare consumer
products; education, advice and training, all in relation to home care,
personal care and healthcare management and welfare.
Priority claim: Claim Country : JM
Claim No : 81747
Claim Date : 16-10-2020

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 في المجال الصحي والعافية والنظافة والصحة والوقاية من،خدمات التعليم
 في المجال الصحي والعافية والنظافة والصحة،الجراثيم؛ تقديم التدريب
 في المجال الصحي والعافية والنظافة،والوقاية من الجراثيم؛ الترفيه
 في المجال،والصحة والوقاية من الجراثيم؛ األنشطة الرياضية والثقافية
الصحي والعافية والنظافة والصحة والوقاية من الجراثيم؛ التدريب الصحي
وعافية الجسم؛ خدمات التعليم والتدريب والنصح والتدريس فيما يتعلق
بالنظافة والصحة والوقاية من الجراثيم؛ إنتاج ونشر وتوزيع المواد
التعليمية والتدريبية واالستشارية والتوجيهية المتعلقة بالنظافة والصحة
والوقاية من الجراثيم؛ نشر الكتب والمقاالت والدوريات والمجالت
 وأيضًا،والنشرات اإلخبارية الدورية ومواد التدريس والتوجيه والتعليم
 مثل اإلنترنت أو عبر شبكات كمبيوتر؛ نشر،عبر الوسائط اإللكترونية
المعلومات فيما يتعلق بالنظافة والصحة والوقاية من الجراثيم؛ تنظيم
وإدارة الحلقات الدراسية والمؤتمرات وورش العمل ومجموعات النقاش
والمحاضرات وغيرها من االجتماعات التعليمية؛ األنشطة الترفيهية
وخدمات الترفيه؛ تنظيم اليانصيب؛ المنشورات اإللكترونية عبر اإلنترنت؛
تزويد المنشورات اإللكترونية عبر اإلنترنت؛ نشر الكتب أو النصوص
وخدمات النشر؛ توفير المعلومات وخدمات التدريس؛ خدمات األلعاب
 بما في ذلك توفير ألعاب إلكترونية عبر اإلنترنت؛ خدمات،اإللكترونية
تدريب األعمال؛ تدريب األعمال المقدم من خالل ألعاب عبر اإلنترنت؛
خدمات التعليم لتوفير وسائط إلكترونية أو معلومات عبر اإلنترنت أو
 توفير محتوى متعدد، وبخاصة،شبكات اتصاالت أخرى؛ خدمات الترفيه
الوسائط أو معلومات عبر اإلنترنت أو شبكة اتصاالت أخرى؛ خدمات
ترفيهية وتعليمية تتضمن وسائط إلكترونية ومحتوى متعدد الوسائط
وفيديوهات وأفالم وصور ونصوص وصور فوتوغرافية وألعاب ومحتوى
ناتج عن المستخدم والمحتوى الصوتي والمعلومات ذات الصلة عبر
شبكات الكمبيوتر واالتصاالت؛ خدمات النشر الترفيهي للفيديوهات
والصوت والوسائط الرقمية؛ خدمات النشر الرقمي عبر اإلنترنت؛ نشر
النصوص؛ نشر االستطالعات والتقييمات؛ تنظيم األلعاب والمباريات
وتقديم معلومات عن الحمالت اإلعالنية والعروض لتعزيز النظافة
والصحة والوقاية من الجراثيم واإلعالن عنها؛ خدمات تقديم التعليم
 جميعها يتعلق بالطعام والمنتجات االستهالكية،والمشورة والتدريب
المنزلية والرعاية الشخصية والصحة والعافية الجنسية والمنتجات
،االستهالكية للعناية بالصحة؛ خدمات تقديم التعليم والمشورة والتدريب
جميعها يتعلق بالرعاية المنزلية والرعاية الشخصية وإدارة الرعاية
.الصحية والرعاية االجتماعية
JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
44686 : رقم االدعاء
47-45-5555 : تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

15/04/2021

eaaN tpac lppA:

Noman Hashim Noman Al
Juneidi
: Cyprus
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

P.O. BOX 60307, 8102, Pafos,
Cyprus

15/04/2021

:تاريخ ايداع الطلب

نعمان هاشم نعمان الجنيدي

:اسم طالب التسجيل

قبرص
شركة اجنبية
 قبرص، بافوس4455 ،75356 .ب.ص

Nader Jamil Qumsieh (NJQ &
-142025ب.نادر جميل قمصية ص
ASSOCIATES)
، شارع الملك عبدهللا الثاني50411814
P.O.Box142025- 11814 258
عمان
King Abdullah II Street,
Amman
Class
الصنف
180453
41
41
180453

Goods/Services

Books (Publication of —); Providing on-line
electronic publications, not downloadable;
Publication of electronic books and journals online; Publication of texts, other than publicity
texts; Scriptwriting services; Seminars (Arranging
and conducting of—); Symposiums (Arranging
and conducting of—);

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

نشر الكتب؛ توفير المطبوعات اإللكترونية الفورية غير القابلة
للتنزيل؛ نشر الكتب والصحف اإللكترونية الفورية؛ نشر
نصوص بخالف نصوص الدعاية واإلعالن؛ خدمات كتابة
السيناريو والبرامج اإلذاعية والتلفزيونية؛ تنظيم وإدارة الحلقات
الدراسية؛ تنظيم وإدارة الندوات

340

Date of

27/05/2021

eaaN tpac lppA:

ISTANBUL AYDIN
UNIVERSITESI
: Turkey
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

27/05/2021

:تاريخ ايداع الطلب

إسطنبول آيدن يونيفيرستي

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

تركيا
شركة اجنبية
 بيسيول كوكوكسيكميس34: رقم.إنونو كاد
إسطنبول تركيا

Inonu Cad. No:38 Besyol
Kucukcekmece Istanbul Turkey
NJQ & ASSOCIATES
P.O.Box142025- 11814
Amman, King Abdullah II
Street
Class
180318
41

Goods/Services

Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; education
information; academies [education]; publication of
texts, other than publicity texts; online publication
of electronic books and journals; arranging and
conducting of conferences; arranging and
conducting of symposiums; arranging and
conducting of seminars; arranging and conducting
of workshops [training]; publication of books.

-142025ب.قمصية ص

مكتب نادر جميل
 شارع الملك عبدهللا الثاني،عمان11814

41

الصنف

180318

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

التعليم؛ توفير التدريب؛ الترفيه؛ األنشطة الرياضية والثقافية؛
 بخالف،معلومات التعليم؛ أكاديميات [التعليم]؛ نشر النصوص
نصوص الدعاية؛ النشر اإللكتروني للكتب والمجالت
اإللكترونية؛ تنظيم وادارة المؤتمرات؛ تنظيم وادارة الندوات؛
تنظيم وادارة الحلقات الدراسية؛ تنظيم وادارة ورشات العمل
.[التدريب]؛ نشر الكتب
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تاريخ ايداع الطلب:

06/07/2021

اسم طالب التسجيل:

تيكتوك انفورميشن تيكنولوجيز يو كيه ليمتد

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

بريطانيا
شركة اجنبية

06/07/2021

Date of

TikTok Information
Technologies UK Limited
: United Kingdom
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

One London Wall, 6th Floor,
ون لندن وول ،سيكسث فلور ،لندن ،إي
سي5واي 0إي بي ،المملكة المتحدة
London, EC2Y 5EB, United
Kingdom
SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180304
41
41
180304

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

TickTock
من اجل البضائع/الخدمات التالية

الخدمات التعليمية؛ خدمات التدريب؛ خدمات عرض مقاطع
الفيديو الموسيقية عبر األجهزة النقالة عبر االنترنت؛ توفير
المنشورات اإللكترونية عبر اإلنترنت (غير القابلة للتنزيل) عبر
األجهزة المحمولة؛ خدمات النشر متعدد الوسائط للمطبوعات
والكتب والمجالت والصحف والجرائد والنشرات اإلخبارية
والدروس الخصوصية والخرائط والرسومات والصور
الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والموسيقى والمنشورات
اإللكترونية؛ خدمات النشر اإللكتروني للمعلومات بخصوص
مجموعة واسعة من المواضيع على اإلنترنت؛ خدمات توفير
المعلومات الترفيهية والتي تنطوي على التسلية بشكل إلكتروني
عبر االنترنت والترفيه وتنظيم وتقديم العروض والمنافسات
واأللعاب والحفالت الموسيقية وفعاليات الترفيه؛ خدمات ترتيب
وتنظيم وإقامة واستضافة فعاليات الترفيه االجتماعي؛ عقد
المؤتمرات التعليمية؛ توفير منصة للمحتوى الذي ينشئه
المستخدم؛ توفير المعلومات والنصائح واالستشارات المتعلقة بما
سبق.

Goods/Services

;Educational services; training services
presentation of music videos via mobile device on
online; providing of online electronic publications
;(not downloadable) via mobile devices
multimedia publishing of printed matter, books,
magazines, journals, newspapers, newsletters,
tutorials, maps, graphics, photographs, videos,
music and electronic publications; electronic
publication of information on a wide range of
topics on-line; entertainment and amusement
information via internet online, entertainment,
organization and presentation of shows,
competitions, games, concerts and entertainment
events; arranging, organizing, conducting, and
hosting social entertainment events; conducting
educational conferences; providing platform for
user generated content; information, advisory, and
consultancy services relating to all the foregoing.

342

Date of

17/08/2021

eaaN tpac lppA:

TotalEnergies SE
: France
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

2 place Jean Millier La Défense
6 92400 Courbevoie France

17/08/2021

:تاريخ ايداع الطلب

توتال إنرجي ش أ
فرنسا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

05855 7  بالس جان ميلير ال ديفينس5
كوربيفوا فرنسا

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
-  عمان11184 -921100ب.ص
PROPERTY P.O.Box921100 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني
11184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180329
41
41
180329

Goods/Services

Education; training; entertainment services;
sporting and cultural activities; publishing of
publications (other than advertising) in any form;
organization and conducting of competitions,
lotteries and sporting competitions; organization
and conducting of colloquiums, forums and
seminars, conference, congresses; shows and films
production; organization of exhibitions for cultural
and educational purposes; organization of
information campaigns
________________________________________
Priority claim: Claim Country : FR
Claim No : 4751271
Claim Date : 02-04-2021
________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in Orange, Red, Purple, Dark
blue, Light blue, Green and Yellow colors
according to the print filed with the application.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات التعليم؛ خدمات التدريب؛ خدمات الترفيه؛ األنشطة
الرياضية والثقافية؛ نشر المنشورات (بخالف الدعاية) بأي شكل
من األشكال؛ تنظيم وإقامة المسابقات اليانصيب والمسابقات
الرياضية؛ تنظيم وإجراء الندوات والمنتديات والحلقات الدراسية
والمؤتمرات واالجتماعات؛ إنتاج العروض واألفالم؛ خدمات
تنظيم المعارض للغايات الثقافية والتعليمية؛ تنظيم الحمالت
اإلعالمية

FR : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
8604564 : رقم االدعاء
55-58-5554 : تاريخ االدعاء
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون: _اشتراطات خاصة
باأللوان البرتقالي واألحمر والبنفسجي واألزرق الغامق
واألزرق الفاتح واألخضر واألصفر وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب

343

تاريخ ايداع الطلب:

21/09/2021

اسم طالب التسجيل:

رئيس وأعضاء الهيئة التدريسية لجامعة
هارفارد
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

21/09/2021

Date of

President and Fellows Of
Harvard College
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

17 Quincy Street, Cambridge,
 46كوينسي ستريت ،كامبريدج،
ماساتشوستس 3450 - 55434الواليات
Massachusetts 02138المتحدة االميركية
3805USA
SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180223
41
41
180223

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الخدمات التعليمية؛ خدمات توفير التدريب؛ خدمات توفير التعليم واإلرشاد والتدريب
للطالب الج امعيين وللخريجين ولمستويات ما بعد التخرج؛ خدمات تقديم المحاضرات
والندوات في مجاالت العلوم والطب والعلوم اإلنسانية واألعمال التجارية والقانون؛
خدمات النشر باألشكال المطبوعة واإللكترونية؛ خدمات توفير التدريب؛ خدمات
الترفيه؛ خدمات ترتيب وتنظيم الندوات؛ خدمات تقديم المعلومات التعليمية؛ خدمات
توفير المنشورات اإللكترونية عبر اإلنترنت بكونها غير قابلة للتنزيل؛ خدمات توفير
مقاطع الفيديو عبر االنترنت بكونها غير قابلة للتنزيل؛ خدمات األنشطة الرياضية
والثقافية؛ الخدمات التعليمية ،تحديدا :تنفيذ اإلرشادات حول التعليم عن بعد والتدريب
لمستويات الطالب الجامعيين والخريجين ولمستويات ما بعد التخرج؛ الخدمات
التعليمية ،تحديدا :التوزيع على شكل تقديم التمارين التفاعلية عبر اإلنترنت ،تحديدا:
االختبارات التعليمية والفروض المنزلية واختبارات مواد الدورات والعروض
التقديمية التعليمية كج زء من الدورات اإللكترونية عن اإلرشادات؛ الصحف
اإللكترونية عبر االنترنت ،تحديدا :المدونات التي تعرض مالحظات األساتذة
الجامعيين والطالب فيما يتعلق بصفوف الطالب الجامعيين والخريجين والصفوف
لمرحلة ما بعد التخرج؛ خدمات تقديم الدورات التعليمية لمستويات الطالب الجامعيين
والخريجين ولمستويات ما بعد التخرج التي تعرض التطبيقات والمحتويات التي تعتمد
على المواقع اإللكترونية؛ خدمات توفير وإنتاج البرامج الصوتية والمرئية للبث
الصوتي عبر اإلنترنت والبث عبر المواقع اإللكترونية عبر اإلنترنت فيما يتعلق بتقديم
الخدمات التعليمية ؛ خدمات توفير وعرض التمارين التفاعلية اإللكترونية عبر
اإلنترنت لتقديم الدورات التعليمية

_ا شتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األحمر والذهبي
واألسود واألبيض وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Education; providing of training; providing education, instruction,
and training at the undergraduate, graduate, and post graduate
levels; providing lectures and seminars in the fields of science,
medicine, humanities, business, and law; publishing services in
;print and electronic formats; providing of training; entertainment
;arranging and conducting of symposiums; education information
;providing online electronic publications, not downloadable
providing online videos, not downloadable; sporting and cultural
activities; educational services, namely, conducting distance
learning instruction and training at the undergraduate, graduate, and
post-graduate levels; educational services, namely, dissemination,
in the nature of providing, online interactive exercises, namely,
educational exams, homework assignments, course material testing,
and educational presentations, as part of an online course of
'instruction; on-line journals, namely, blogs featuring professors
and students' commentary related to undergraduate, graduate, and
post-graduate classes; providing educational courses at the
undergraduate, graduate, and post graduate levels, offered through
web-based applications and content; providing and producing audio
and video programs for podcasting and webcasting in connection
with the provision of educational services; providing and producing
online interactive exercises for the provision of educational courses.

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

28/09/2021

اسم طالب التسجيل:

ييلد جيفينج ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

28/09/2021

Date of

Yield Giving LLC
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

 44888دبليو .اوليمبك بلفد 44 ،.فلور لوس 11444 W. Olympic Blvd., 11th
انجلوس ،كاليفورنيا  ،05578الواليات
Floor Los Angeles, California
المتحدة األمريكية
90064, USA
SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180266
41
41
180266

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

YIELD GIVING
من اجل البضائع/الخدمات التالية

الخدمات التعليمية؛ خدمات التدريب؛ خدمات الترفيه؛ األنشطة
الرياضية والثقافية
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءTO :
رقم االدعاء TO/M/2021/04073 :
تاريخ االدعاء 35-53-5554 :

Goods/Services

;Educational services; training services
entertainment; sporting and cultural activities
________________________________________
Priority claim: Claim Country : TO
Claim No : TO/M/2021/04073
Claim Date : 30-03-2021

345

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

30/09/2021

eaaN tpac lppA:

Wikimedia Foundation, Inc.
: United States
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

30/09/2021

:تاريخ ايداع الطلب

. انك،ويكيميديا فاونديشين
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

1 Montgomery Street, Suite
 سان،4755  سويت، مونتغمري ستريت4
 الواليات،08458 ، كاليفورنيا،فرانسيسكو
1600, San Francisco,
المتحدة األمريكية
California, 94104, United
States
Abu-Ghazaleh Intellectual
-921100 ابو غزالة للملكية الفكرية
Property 921100- 11192 مبنى ابو
 شارع الملكة-مبنى ابو غزاله11192
ص ب/ شارع الملكة نور-غزاله
44405,)054455( ص ب/نور
44405,)054455(
Class
الصنف
180191
41
41
180191

Goods/Services

Providing an online publication in the nature of an
interactive, multilingual encyclopedia in the fields
of a wide variety of topics and subjects; providing
online publications in the nature of articles,
reference guides, brochures, and manuals on the
use of and contribution to an interactive,
multilingual encyclopedia; educational services,
namely, conducting conferences and workshops
about an interactive, multilingual encyclopedia;
arranging and conducting contests and incentive
award programs for educational purposes by way
of awards to demonstrate excellence in the fields
of writing, editing, and contribution to an
interactive online encyclopedia and other media.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

توفير منشورات على اإلنترنت على طبيعة موسوعة تفاعلية
 توفير،متعددة اللغات في مجاالت متنوعة من المواضيع والمواد
منشورات عبر اإلنترنت على طبيعة المقاالت واألدلة المرجعية
والبروشورات (نشرات تعريفية) والكتيبات حول استخدام
 الخدمات،موسوعة تفاعلية متعددة اللغات والمساهمة فيها
التعليمية وبالتحديد عقد المؤتمرات وورش العمل حول موسوعة
 تنظيم وإجراء المسابقات وبرامج الجوائز،تفاعلية متعددة اللغات
التحفيزية لألغراض التعليمية عن طريق الجوائز إلثبات
وإظهار التميز في مجاالت الكتابة والتحرير والمساهمة في
.موسوعة تفاعلية عبر اإلنترنت ووسائل اإلعالم األخرى
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28/11/2021

:تاريخ ايداع الطلب

ekaterra Group IP Holdings
B.V
: Netherlands
Foreign Company

ايكاتيرا جروب أي بي هولدينغز بي في

:اسم طالب التسجيل

: Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, The Netherlands

, ايه ال روتردام3543 ,800 وينا
النذرالندز

Date of

28/11/2021

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

PHILADELPHIA
INDUSTRIAL PROPERTY
OFFICE P.O.Box3308- 11181
Amman
Class
180173
41
41

Goods/Services

Educational advice in relation to food, refreshment
and home consumer products; organisation of
activities for entertaining and recreational
purposes, all in relation to food, refreshment and
home consumer products and consultancy in this
field; educational advice in relation to food,
beverages and wellbeing; organisation of activities
for entertaining and recreational purposes, all in
relation to food, beverages and wellbeing and
consultancy in this field; arranging and conducting
of seminars, workshops and discussion groups;
sporting and cultural activities; publication of
texts; organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes; presentation of works of
visual art and literature to the public for cultural or
educational purposes; entertainment services;
entertainment information services; online
electronic publications.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : BX
Claim No : 1444094
Claim Date : 02-06-2021
________________________________________
Special condition : claiming colors green as per
the specimen filed at the trademark office

هولندا
شركة اجنبية

مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية
 عمان11181 -3308ب.ص
الصنف

180173

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

المشورة التعليمية فيما يتعلق باألغذية والمرطبات والمنتجات
االستهالكية المنزلية ؛ تنظيم األنشطة لألغراض الترفيهية
 كل ذلك فيما يتعلق باألغذية والمرطبات والمنتجات،والترويحية
االستهالكية المنزلية واالستشارات في هذا المجال؛ المشورة
التعليمية فيما يتعلق باألغذية والمشروبات والرفاهية؛ تنظيم
 كل ذلك فيما يتعلق،األنشطة لألغراض الترفيهية والترويحية
باألغذية والمشروبات والرفاهية واالستشارات في هذا المجال؛
 ورش العمل ومجموعات النقاش؛ األنشطة،تنظيم وعقد الندوات
الرياضية والثقافية؛ نشر النصوص؛ تنظيم المعارض لألغراض
الثقافية أو التعليمية؛ عرض أعمال الفن المرئي واألدب للجمهور
ألغراض ثقافية أو تعليمية؛ خدمات الترفيه؛ خدمات المعلومات
.الترفيهية؛ المنشورات اإللكترونية على اإلنترنت

BX : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
4888508 : رقم االدعاء
55-57-5554 : تاريخ االدعاء
_______________________________________ا
العالمة محددة باللون االخضر حسب النموذج: شتراطات خاصة
المودع لدى مسجل العالمات
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تاريخ ايداع الطلب:

29/11/2021

اسم طالب التسجيل:

جالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكير (يو
كيه) آي بي ليمتد.
بريطانيا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

29/11/2021

Date of

GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (UK) IP Limited
: United Kingdom
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

980 Great West Road Brentford
 045غريت ويست رود ،برينتفورد،
ميدلسيكس ،تي دبليو  0 4جي اس ،المملكة
Middlesex TW8 9GS United
المتحدة
Kingdom
SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180239
41
41
180239

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

HALEON
من اجل البضائع/الخدمات التالية

الخدمات التعليمية المتعلقة بالصناعات الصيدالنية والتشخيصية
واللقاحات واألدوية المملوكة والصحة والطبية ومستحضرات
الزينة وللعناية بالبشرة والصناعات التجميلية؛ الخدمات التعليمية
وخدمات توفير التدريب والترفيه والخدمات التعليمية وتوفير
التدريب فيما يتعلق بمكافحة التدخين واإلقالع عن التدخين؛
الخدمات التعليمية المتعلقة بفقدان الوزن والحمية الغذائية
والتغذية واللياقة البدنية.

_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءJM :
رقم االدعاء 43834 :
تاريخ االدعاء 53-57-5554 :

Goods/Services

Educational services relating to pharmaceutical,
diagnostic, vaccines, proprietary medicines,
health, medical, toiletries, skin care and cosmetic
industries; education, providing of training,
entertainment, educational services and providing
of training in relation to smoking control and
smoking cessation; educational services relating to
weight loss, diet, nutrition and fitness.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : JM
Claim No : 83438
Claim Date : 03-06-2021
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

29/11/2021

AeaaN tpac lpp:

Tencent Holdings Limited
: Cayman Islands
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

29/11/2021

:تاريخ ايداع الطلب

تنسنت هولدينجز ليميتد
جزر كايمان
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

P.O. Box 2681 GT, Century
 سنتشري، جي تي5744 صندوق بريد
، هتشينز درايف، كريكيت سكوير،يارد
Yard, Cricket Square, Hutchins
 جزر الكيمان، جراند كيمان،جورج تاون
Drive, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands
SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
-  عمان11184 -921100ب.ص
PROPERTY P.O.Box921100 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني
11184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180325
41
41
180325

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Game Go
Goods/Services

Game services provided on-line from a computer network;
providing online games; providing temporary use of nondownloadable computer games; providing a web site through which
people locate information about tournaments, events, and
competitions in the video and computer game field; providing a
website and web based services for online management of personal
computer game software; publishing and providing of computer
games; publishing computer and video game software and
applications; organization of competitions (education or
entertainment); organization, arranging and conducting computer
game competitions and video game competitions; organization of
cosplay entertainment events; publication of texts, other than
publicity texts; providing on-line electronic publications, not
downloadable; organization of shows (impresario services);
organization of exhibitions for cultural or educational purposes;
arranging and conducting of congresses; presentation of live
performances; entertainer services; television entertainment; film
production, other than advertising films; production of video;
providing on-line music, not downloadable; providing on-line
videos, not downloadable; providing films, not downloadable, via
video-on-demand services; providing television programmes, not
downloadable, via video-on-demand services; online entertainment
services; entertainment information; recreation information;
amusement park services; theme park services; providing
amusement arcade services; game arcade services; amusement
center services; providing of computer game centers; providing
recreation facilities; providing facilities for games and
competitions; rental of electronic equipment for use in playing
computer and video games; booking and reservation of admission
tickets for shows and games; indoor and outdoor recreation center
and playground services; club services (entertainment or
education); toy rental; games equipment rental; education;
providing of training; entertainment; sporting and cultural activities.
Disclaimer : The registration of this mark does not give owners the
right to use word (Game Go )if used separately from the mark

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات األلعاب المقدّمة إلكترونيا عبر اإلنترنت من شبكات الحاسوب؛ توفير األلعاب
إلكترونيا عبر اإلنترنت؛ توفير االستخدام المؤقت أللعاب الحاسوب غير القابلة
للتحميل؛ توفير موقع إلكتروني يستطيع األشخاص من خالله العثور على معلومات
حول البطوالت والفعاليات والمسابقات في مجال ألعاب الفيديو والحاسوب؛ توفير
موقع إلكتروني وتوفير الخدمات القائمة على شبكة اإلنترنت إلدارة برمجيات ألعاب
الحاسوب الشخصي عبر اإلنترنت؛ نشر وتوفير ألعاب الحاسوب؛ نشر برمجيات
وتطبيقات الحاسوب وألعاب الفيديو؛ تنظيم المنافسات (التعليمية أو الترفيهية)؛ خدمات
تنظيم وترتيب وإجراء مسابقات ألعاب الحاسوب ومسابقات ألعاب الفيديو؛ تنظيم
 عدا عن النصوص الدعائية؛،فعاليات الترفيه التأثيري؛ خدمات نشر النصوص
 غير القابلة للتنزيل؛ خدمات،خدمات توفير المنشورات اإللكترونية عبر اإلنترنت
تنظيم العروض (خدمات المتعهدين)؛ تنظيم المعارض للغايات الثقافية أو التعليمية؛
خدمات تنظيم وعقد االجتماعات؛ خدمات تقديم العروض الحية على الهواء؛ خدمات
 عدا عن األفالم اإلعالنية؛،ممتهني الترفيه؛ الترفيه التلفزيوني؛ خدمات انتاج االفالم
 غير القابلة للتنزيل؛ توفير،إنتاج الفيديو؛ توفير الموسيقى إلكترونيا عبر اإلنترنت
 غير القابلة للتنزيل، غير القابلة للتنزيل؛ توفير األفالم،مقاطع الفيديو على اإلنترنت
 غير القابلة،من خالل خدمات الفيديو حسب الطلب؛ توفير البرامج التلفزيونية
 من خالل خدمات الفيديو حسب الطلب؛ خدمات الترفيه عبر اإلنترنت؛،للتنزيل
معلومات الترفيه؛ خدمات تقديم المعلومات حول الترفيه؛ خدمات مالهي الترفيه؛
خدمات المالهي؛ توفير خدمات قاعات التسلية؛ خدمات ألعاب الرواق؛ خدمات مركز
التسلية؛ توفير مراكز ألعاب الحاسوب؛ توفير المرافق الترفيهية؛ توفير التسهيالت
لأللعاب والمسابقات؛ تأجير أجهزة إلكترونية الستخدامها في لعب ألعاب الحاسوب
وألعاب الفيديو؛ الحجز وحجوزات تذاكر الدخول للعروض واأللعاب؛ خدمات مركز
ترفيه داخلي وخارجي والملعب؛ خدمات النوادي (الترفيه أو التعليم)؛ تأجير الدمى؛
تأجير معدات األلعاب؛ الخدمات التعليمية ؛ خدمات توفير التدريب؛ الترفيه؛ األنشطة
.الرياضية والثقافية

( ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة: التنازل
) بمعزل عن العالمهGame Go
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Date of

22/03/2021

eaaN tpac lppA:

STALLERGENES
: France
Foreign Company

pc oapN lty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Goods/Services

Provision of information in the field of
pharmaceuticals and in the field of medical and
scientific research regarding pharmaceuticals and
clinical trials
________________________________________
Priority claim: Claim Country : FR
Claim No : 4686625
Claim Date : 29-09-2020
________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be limited in red , light blue and
dark blue colors according to the print filed with
the application

:تاريخ ايداع الطلب

ستولرجينز
فرنسا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

05475 ، رو أليكسيس دو توكويفيل7
 فرنسا-أنطوني

6 rue Alexis de Tocqueville 92160 ANTONY - FRANCE
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191
Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
Class
180431
42

22/03/2021

-910580ب.الفكرية ص

بيانات للملكية
،  حي الصالحين،4 بناية رقم11191
شارع محمد هليل عمان

42

الصنف

180431

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تقديم المعلومات في مجال المستحضرات الصيدالنية والبحث
الطبي والعلمي المتعلق بالمستحضرات الصيدالنية والتجارب
السريرية

FR : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
8747750 : رقم االدعاء
50-50-5555 : تاريخ االدعاء
تسجيل هذه العالمة محدد بااللوان األحمر: _اشتراطات خاصة
و االزرق الفاتح واالزرق الغامق وذلك بموجب النموذج المودع
مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب:

25/04/2021

اسم طالب التسجيل:

جيه ان تي سيستمز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

25/04/2021

Date of

JNT Systems, Inc.
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

1209 Orange Street
 4550اورانج ستريت ويلمنغتون ،ديالوير
 ،40454الواليات المتحدة االميركية
Wilmington, Delaware 19801,
USA
Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
11184 Amman/ Al Shmeisani/
/شارع األمير شاكر بن زيد
Prince Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
180442
42
42
180442

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

ARC
من اجل البضائع/الخدمات التالية

توفير خدمات استشارية تقنية في مجال بناء مراكز البيانات
وحلول الحوسبة العامة والخاصة على شبكة االنترنت وتقييم
وتطبيق تكنولوجيا وخدمات االنترنت؛ خدمـات تصميم وتطوير
قطع وبرمجيات الحاسوب؛ خدمات الحاسوب تحديدا :خدمات
دمج بيئات الحوسبة الخاصة والعامة على شبكة االنترنت
وتوفير برامج الحاسوب االفتراضية ووحدات معالجة الرسومات
والبيئات الحاسوبية االفتراضية من خالل الحوسبة السحابية التي
تشتمل على المنصات كخدمة؛ خدمات الحوسبة التي تعتمد على
مصادر اإلنترنت التي تعرض برمجيات لالستعمال في تعليم
اآلالت وتعليم اآلالت القابلة للتطوير وتحليل البيانات وتطوير
الشبكات العصبية العميقة وتوفير خدمات الحوسبة المستندة على
االنترنت في مجال تعلم اآلالت والذكاء االصطناعي
وخوارزميات التعليم وتحليل البيانات؛ خدمات تخزين البيانات
اإللكترونية والحوسبة الفائقة التي اساسها االنترنت التي تشتمل
على برمجيات لالستخدام في مجاالت الذكاء الصناعي والتعلم
اآللي والتعلم العميق والحوسبة عالية األداء والحوسبة الموزعة
والمحاكاة االفتراضية والتعلم االحصائي والتحاليل التوقعية؛
خدمات تطوير ألعاب الوسائط المتعددة اإللكترونية والتفاعلية
وتصميم برمجيات معالجة الصور؛ خدمات توفير االستخدام
المؤقت للبرمجيات غير القابلة للتحميل للعرض ثالثي األبعاد
وعمل النماذج ثالثية األبعاد وتحريك األشكال ثالثية األبعاد
وتوفير االستخدام المؤقت للبرمجيات غير القابلة للتحميل لتعزيز
األداء الحاسوبي لتشغيل الدارات المتكاملة واشباه الموصالت
والرقاقات والمعالجات المصغرة الحاسوبية لغايات ممارسة
االلعاب وتوفير االستخدام المؤقت للبرمجيات غير القابلة
للتحميل لالستخدام كواجهات برمجة تطبيقات والبرمجيات
المقدمة كخدمات وتحديدا ً توفير الحوسبة الفائقة المستندة على
االنترنت ومنصات االلعاب.

Goods/Services

Technical consulting services in the fields of
datacenter architecture, public and private cloud
computing solutions, and evaluation and
implementation of internet technology and
services; Design and development of computer
hardware and software; computer services,
namely, integration of private and public cloud
computing environments; providing virtual
computer systems, graphics processing units
(GPUs) and virtual computer environments
through cloud computing featuring platforms as a
service; Cloud computing featuring software for
use in machine learning, scalable machine
learning, data analysis and developing deep neural
networks; providing cloud based computing
services in the field of machine learning, artificial
;intelligence, learning algorithms and data analysis
electronic data storage; cloud-based
supercomputing featuring software for use in the
fields of artificial intelligence, machine learning,
deep learning, high performance computing,
distributed computing, virtualization, statistical
learning, and predictive analytics; electronic and
interactive multimedia game development
;services; image processing software design
providing temporary use of non-downloadable
software for 3D-visualization, 3D modeling and
3D rendering; providing temporary use of nondownloadable software for enhancing computer
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performance, for operation of integrated circuits,
semiconductors, computer chipsets and microprocessors, and for gaming purposes; providing
temporary use of non-downloadable software for
use as application programming interfaces (API);
software as a service, namely providing a cloudbased supercomputing and gaming platform.
Priority claim: Claim Country : JM
Claim No : 81805
Claim Date : 26-10-2020

JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
44450 : رقم االدعاء
57-45-5555 : تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

06/07/2021

اسم طالب التسجيل:

تيكتوك انفورميشن تيكنولوجيز يو كيه ليمتد

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

بريطانيا
شركة اجنبية

06/07/2021

Date of

TikTok Information
Technologies UK Limited
: United Kingdom
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

One London Wall, 6th Floor,
ون لندن وول ،سيكسث فلور ،لندن ،إي
سي5واي 0إي بي ،المملكة المتحدة
London, EC2Y 5EB, United
Kingdom
SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180302
42
42
180302

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

TickTock
من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات توفير تطبيقات البرمجيات من خالل مواقع انترنت؛
خدمات استضافة تسهيالت الشبكة اإللكترونية لآلخرين لمشاركة
المحتوى اإللكتروني؛ خدمات استضافة المنصات على
اإلنترنت؛ خدمات برمجة الحاسوب؛ خدمات تصميم برمجيات
الحاسوب؛ خدمات تخزين البيانات اإللكترونية؛ خدمات
البرمجيات كخدمات (اس ايه ايه اس)؛ الحوسبة السحابية؛
خدمات استضافة مواقع االنترنت للتخزين اإللكتروني للصور
الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو الرقمية؛ خدمات استضافة
المحتوى الرقمي عبر االنترنت؛ خدمات استضافة المحتوى
الترفيهي متعدد الوسائط؛ خدمات استضافة تطبيقات متعددة
الوسائط وتفاعلية؛ خدمات استضافة مواقع اإلنترنت؛ خدمات
تصميم بطاقات األعمال؛ توفير المعلومات والنصائح
واالستشارات المتعلقة بما سبق.

Goods/Services

Provision of software applications through a
website; hosting on-line web facilities for others
for sharing on-line content; hosting platforms on
the internet; computer programming; computer
software design; electronic data storage; software
;as a service (SaaS) services; cloud computing
hosting a website for the electronic storage of
digital photographs and videos; hosting digital
content on the internet; hosting multimedia
entertainment content; hosting of multimedia and
;interactive applications; web site hosting services
business card design; information, advisory, and
consultancy services relating to all the foregoing.
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27/07/2021

eaaN tpac lppA:

London Stock Exchange
Group plc
: United Kingdom
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

27/07/2021

:تاريخ ايداع الطلب

لندن ستوك اكستشينج جروب بيه ال سي

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

10 Paternoster Square London
EC4M 7LS United Kingdom

بريطانيا
شركة اجنبية
6  ام8  باتيرنوستر سكوير لندن اي سي45
ال اس المملكة المتحدة

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
-  عمان11184 -921100ب.ص
PROPERTY P.O.Box921100 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني
11184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180243
42
42
180243

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

LSEG
Goods/Services

Software as a service (SaaS) services featuring
software that provides financial information in the
nature of trading, financial exchanges, trade
settlements, financial markets information,
information for use in commodities trading and
forecasting; provision of non-downloadable
software containing financial information as well
as databases of public records for use in
connection with know-your-customer due
diligence and corporate risk assessment; software
as a service (SaaS) services providing public
document search and retrieval functions for use in
connection with know-your-customer due
diligence and corporate risk assessment; providing
customized statistical reports concerning
demographic data; electronic data storage;
providing computer technology and programming
information via the internet; cloud storage for
electronic data.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : GM
Claim No : UK00003586108
Claim Date : 28-01-2021

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات البرمجيات كخدمة (اس ايه ايه اس) التي تتميز
بالبرنامج الذي يوفر معلومات مالية على شكل التداول
والتبادالت المالية والتسويات التجارية ومعلومات األسواق
المالية ومعلومات الستخدامها في تداول السلع والتنبؤ؛ توفير
برامج غير قابلة للتنزيل تحتوي على معلومات مالية باإلضافة
إلى قواعد بيانات السجالت العامة الستخدامها فيما يتعلق بالعناية
الواجبة الخاصة بمعرفة العميل وتقييم مخاطر الشركة؛ خدمات
البرمجيات كخدمة (اس ايه ايه اس) التي توفر وظائف البحث
العام عن المستندات واسترجاعها الستخدامها فيما يتعلق بالعناية
الواجبة الخاصة بمعرفة العميل وتقييم مخاطر الشركة؛ تقديم
تقارير إحصائية مخصصة تتعلق بالبيانات الديموغرافية؛
خدمات تخزين البيانات اإللكترونية؛ توفير تكنولوجيا الحاسوب
ومعلومات البرمجة عبر اإلنترنت؛ التخزين السحابي للبيانات
.اإللكترونية

GM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
UK00003586108 : رقم االدعاء
54-54-5554 : تاريخ االدعاء
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Date of

04/02/2021

eaaN tpac lppA:

SANOFI
: France
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

54 rue La Boétie, 75008 Paris
France

04/02/2021

:تاريخ ايداع الطلب

سانوفي
فرنسا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

 فرنسا، باريس60554 ، رو ال بويتي08

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
-  عمان11184 -921100ب.ص
PROPERTY P.O.Box921100 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني
11184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180236
42
42
180236

Goods/Services

Research and development services in the field of
health and biotechnology, especially research with
respect to the development of new active ingredients;
research for identifying means of industrial synthesis
of pharmaceutical products; conducting industrial
quality studies; research relating to industrial quality;
making (development) of methods for analyzing
chemicals and pharmaceutical and bio-organic
products; development and study of analytical
methods to control chemical reactions; research and
development services applied in the pharmaceutical
and chemical fields belonging to others such as the
development of chemical or biochemical synthesis
pathways; research and development in the field of
pharmaceutical, chemical, agrochemical and industrial
processes; scientific and industrial analysis services;
analysis services for the identification and physical
characterization of chemical molecules; design of
development batches or commercial batches for others
in the pharmaceutical and chemical fields; formulation
and pre-formulation development for pharmaceutical,
chemical and agrochemical products; engineering
services in the field of formulation, evaluation,
processes, estimation and projects in scientific and
industrial fields, especially in chemical and
pharmaceutical fields; study and research services in
the field of industrial safety; expertise services
(engineering services) in the field of fundamental and
industrial technologies especially for chemical and

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات البحوث والتطوير في مجال الص ّحة والتكنولوجيا
الحيوية وخاصة البحث فيما يتعلق بتطوير مكونات نشطة
جديدة؛ خدمات البحث لتحديد وسائل التركيب الصناعي
للمنتجات الصيدالنية؛ خدمات إجراء دراسات الجودة
الصناعية؛ خدمات إجراء البحوث المتعلقة بالجودة
الصناعية؛ خدمات صنع (تطوير) طرق تحليل المواد
الكيميائية والمنتجات الصيدالنية والبيولوجية العضوية؛
خدمات تطوير ودراسة األساليب التحليلية للتحكم في
التفاعالت الكيميائية؛ خدمات البحث والتطوير المطبقة في
المجاالت الصيدالنية والكيميائية التي تنتمي إلى مجاالت
أخرى مثل تطوير مسارات التركيب الكيميائي أو الكيميائي
الحيوي؛ خدمات البحث والتطوير في مجال األدوية
الكيميائية والكيماويات الزراعية والعمليات الصناعية؛
خدمات التحليل العلمي والصناعي؛ خدمات التحليل لتحديد
وتوصيف الجزيئات الكيميائية الفيزيائية؛ تصميم دفعات
التطوير أو الد ُفعات التجارية لآلخرين في المجاالت
الصيدالنية والكيميائية؛ خدمات صياغة األدوية وتطوير ما
قبل الصياغة لألدوية والمنتجات الكيماوية والكيماوية
الزراعية؛ الخدمات الهندسية في مجال التركيبات وخدمات
التقييم والتشغيل والتقدير والمشاريع في المجاالت العلمية
والصناعية وخاصة في المجاالت الكيميائية والصيدالنية؛
خدمات الدراسة والبحث في مجال األمن الصناعي؛ خدمات
الخبرة (الخدمات الهندسية) في مجال التقنيات األساسية
والصناعية خاصة للمنتجات الكيميائية والصيدالنية أو
العضوية ومعالجتها؛ خدمات إدارة وترخيص حقوق الملكية
.الصناعية ومسائل نقل التكنولوجيا
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pharmaceutical or organic products and their
processing; management and licensing services of
industrial property rights and technology transfer
matters.
Priority claim: Claim Country : FR
Claim No : 4729200
Claim Date : 04-02-2021
Special condition : The registration of this trademark
should be in blue and pink colors according to the
print filed with the application.

FR : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
8650555 : رقم االدعاء
58-55-5554 : تاريخ االدعاء
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون: _اشتراطات خاصة
بااللوان االزرق والزهري وذلك بموجب النموذج المودع
.مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب:

17/05/2021

اسم طالب التسجيل:

فارو تكنولوجيز ،انك
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

تكنولوجي بارك ،الييك ماري ،فلوريدا
 450الواليات المتحدة االمريكية35687 ،

17/05/2021

Date of

Faro Technologies, Inc
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

125 Technology Park, Lake
Mary, Florida 32746 USA

Saba & Co. Intellectual
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
Property P.O.Box840553ص.ب 11184 -840553عمان /الشميساني
11184 Amman/ Al Shmeisani/
/شارع األمير شاكر بن زيد
Prince Shaker Bin Zaid Street
Class
الصنف
180441
42
42
180441

من اجل البضائع/الخدمات التالية

برمجيات الحاسوب المستخدمة مع ماسحات القياس العاملة
بالليزر  ،وأدلة االستخدام ،المباعة جميعها كوحدة واحدة؛ توفير
برمجيات الحاسوب القابلة للتحميل المستخدمة مع ماسحات
القياس العاملة بالليزر

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

computer software for use with laser measurement
;scanners, and user manuals, all sold as a unit
providing non-downloadable computer software
for use with laser measurement scanners
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Date of

17/08/2021

eaaN tpac lppA:

TotalEnergies SE
: France
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

2 place Jean Millier La Défense
6 92400 Courbevoie France

17/08/2021

:تاريخ ايداع الطلب

توتال إنرجي ش أ
فرنسا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

05855 7  بالس جان ميلير ال ديفينس5
كوربيفوا فرنسا

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
-  عمان11184 -921100ب.ص
PROPERTY P.O.Box921100 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني
11184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180362
42
42
180362

Goods/Services

Industrial analysis and research services;
engineering services; research, prospection and
exploration services for the oil, gas and mining
industries; oil-well testing; commissioning, studies
and appraisals of oil, gas and mining deposits;
scientific, technological and technical assistance
(engineering) in the field of energies; design and
development of energy distribution networks;
architectural services and drawing up plans for the
construction of installations in energy field and
refining; technical consultancy and technical
project studies relating to the production and
distribution of energies; study, research and
development in the field of energy and petroleum,
gas and chemical products; research in the field of
environmental protection, waste treatment and
sustainable development; analysis, diagnostic and
testing services in the field of energies; laboratory,
analytical, diagnostic and testing services for
petroleum, gas and chemical products; audit and
expertise services relating to energy and energy
consumption; control and audits of safety and
quality; technical assistance services with
certification and approval; technical inspection and
appraisals (engineering services) of installations
operating with the aid of energy of all kinds;
technical inspections of vehicles; remote meter

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات التحاليل واألبحاث الصنـاعية؛ الخدمات الهندسية؛
خدمات البحث والتنقيب واالستكشاف عن النفط والغاز والتنجيم؛
خدمات اختبار آبار النفط؛ خدمات التحقق وإجراء دراسات
وتقييمات النفط ورواسب الغاز والتعدين؛ األجهزة واألدوات
العلمية والمساعدة التكنولوجية والفنية (الهندسية) في مجال
الطاقات؛ تصميم وتطوير شبكات توزيع الطاقة؛ الخدمات
المعمارية ورسم الخطط لبناء المنشآت في مجال الطاقة
والتكرير؛ االستشارات الفنية ودراسات المشاريع الفنية المتعلقة
بإنتاج وتوزيع الطاقات؛ الدراسات والبحوث والتطوير في مجال
الطاقة والبترول والغاز والمنتجات الكيماوية؛ إجراء البحوث في
مجال حماية البيئة ومعالجة المياه والتنمية المستدامة؛ خدمات
التحليل والتشخيص واالختبار في مجال الطاقة؛ الخدمات
المخبرية والتحليلية والتشخيصية واالختبار للبترول والغاز
والمنتجات الكيماوية؛ خدمات التدقيق والخبرة المتعلقة بالطاقة
واستهالك الطاقة؛ خدمات الرقابة والتدقيق على السالمة
والجودة؛ خدمات المساعدة الفنية مع التصديق والموافقة؛
خدمات الفحص الفني والتقييم (الخدمات الهندسية) للمنشآت
العاملة بمساعدة الطاقة بجميع أنواعها؛ خدمات الفحص الفني
للمركبات؛ قراءة العداد عن بعد الستهالك الطاقة؛ تصميم
وتحليل األنظمة الحاسوبية؛ توريد مزود خدمة التطبيقات [ايه
]اس بيه

358

reading of energy consumption; design and
analysis of computer systems; supply of
application service provider [ASP]
_Priority claim: Claim Country : FR
Claim No : 4751271
Claim Date : 02-04-2021
________________________________________
Special condition : The registration of this trademark should be in
Orange, Red, Purple, Dark blue, Light blue, Green and Yellow
colors according to the print filed with the application.

FR : بلد االدعاء:_االدعاء بحق االولوية
8604564 : رقم االدعاء
55-58-5554 : تاريخ االدعاء
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان البرتقالي واألحمر: اشتراطات خاصة
والبنفسجي واألزرق الغامق واألزرق الفاتح واألخضر واألصفر وذلك بموجب
.النموذج المودع مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب:

31/08/2021

اسم طالب التسجيل:

آلكون إنك.
سويسرا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

رو لويس ديفري  4654 ،7فريبورغ،
سويسرا

31/08/2021

Date of

Alcon Inc.
: Switzerland
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

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

Abu-Ghazaleh Intellectual
ابوغزالة للملكية الفكرية ص.ب-921100
Property P.O.Box92110011192مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية
11192 TAG Org Building No.
رقم  ،458شارع مكة ،عمان -االردن
104, Mecca Street, Amman ,
Jordan
Class
الصنف
180484
42
42
180484

oapN lpc ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

UNITY
من اجل البضائع/الخدمات التالية

توفير االستخدام المؤقت للبرامج السحابية غير القابلة للتنزيل
والمستخدمة فيما يتعلق بجراحة العيون.

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCH :
رقم االدعاء 03656/2021 :
تاريخ االدعاء 9-3-2021

Goods/Services

Providing temporary use of non downloadable
cloud based software used in connection with
ophthalmic surgery.

Priority claim: Claim Country : CH
Claim No : 03656/2021
Claim Date : 9-3-2021
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تاريخ ايداع الطلب:

05/09/2021

اسم طالب التسجيل:

فارو تيكنولوجيز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 505تيكنولوجي بارك ،ليك ماري ،فلوريدا
 ،35687الواليات المتحدة االميركية

05/09/2021

Date of

Faro Technologies, Inc.
: United States
Foreign Company

eaaN tpac lppA:

250 Technology Park, Lake
Mary, Florida 32746, USA

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
ص.ب 11184 -921100عمان -
PROPERTY P.O.Box921100الشميساني  -ش االمير شاكر بن زيد االردن
 11184 amman - al shmeisaniprince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180309
42
42
180309

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

FARO STREAM
من اجل البضائع/الخدمات التالية

برمجيات الحاسوب التي تربط األجهزة بالتطبيقات والخدمات
المستندة إلى الحوسبة السحابية
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 05445835 :
تاريخ االدعاء 45-54-5554 :

Goods/Services

Computer software which connects hardware with
cloud-based applications and services
________________________________________
Priority claim: Claim Country : US
Claim No : 90880430
Claim Date : 12-08-2021
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

20/10/2021

eaaN tpac lppA:

hani hasan mohammad
abdeen
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

apN lpc oty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

42

Goods/Services

Interior design, glass and mirror design

________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give its owners the absolute right to use general
and descriptive words if they are mentioned
separately from the mark.

هاني حسن محمد عابدين

:اسم طالب التسجيل

 خلدا-  عمان11953 -420
 خلدا-  عمان11953 -420

420- 11953 amman - khalda
Class

:تاريخ ايداع الطلب

االردن
مؤسسة فردية

420- 11953 amman - khalda

180411

20/10/2021

42

الصنف

180411

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 تصميم وجاج ومرايا،تصميم ديكورات داخليه

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق: التنازل
باستعمال الكلمات العامة والوصفية اذا ما وردت بمعزل عن
. العالمة

362

29/11/2021

eaaN tpac lppA:

Tencent Holdings Limited
: Cayman Islands
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

29/11/2021

:تاريخ ايداع الطلب

تنسنت هولدينجز ليميتد
جزر كايمان
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

P.O. Box 2681 GT, Century
 سنتشري، جي تي5744 صندوق بريد
، هتشينز درايف، كريكيت سكوير،يارد
Yard, Cricket Square, Hutchins
 جزر الكيمان، جراند كيمان،جورج تاون
Drive, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands
SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
-  عمان11184 -921100ب.ص
PROPERTY P.O.Box921100 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني
11184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180327
42
42
180327

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Game Go
Goods/Services

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Computer software design; computer programming; rental of
computer software; technical services for the downloading of video
games; design, development, updating and upgrading of game
software and entertainment software for mobile devices; design,
development, updating and upgrading of computer and video games
software; updating of game software on mobile communication
apparatus; testing services in the field of game software, computer
and video game software and applications; cloud computing in the
field of game software; designing, creating and maintaining
websites; software as a service (SaaS); software as a service,
namely, software for recording time in computer games and video
games, software for displaying in-game data and scores, software
for recording computer game and video game footage, software for
taking screenshots of computer games and video games, software
for computer game and video game enhancers ; platform as a
service (PaaS); software development in the framework of software
publishing; information technology (IT) consultancy; installation of
computer software; computer software consultancy; computer virus
protection services; providing search engines for the internet;
monitoring of computer systems by remote access; web site design
consultancy; hosting computer sites (web sites); computer services
provided on-line, by interactive means or via the Internet; electronic
data storage; cloud computing; outsource service providers in the
field of information technology; computer technology consultancy;
computer security consultancy; graphic arts design; industrial
design; styling (industrial design); computer system software
services; conversion of data or documents from physical to
electronic media; computer development services for Intranet and
web-based portals; scientific and technological services and
research and design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer hardware and
software; consulting services for others in the field of design,
development, and publication of computer and video game software
and applications; video game programming development services.

تصمي م برمجيات الحاسوب؛ خدمات برمجة الحاسوب؛ تأجير برمجيات الحاسوب؛
الخدمات الفنية لتنزيل ألعاب الفيديو؛ التصميم والتطوير والتحديث والترقية لبرمجيات
األلعاب وبرمجيات الترفيه لألجهزة المحمولة؛ التصميم والتطوير والتحديث والترقية
لبرمجيات ألعاب الحاسوبر والفيديو؛ تحديث برمجيات اللعبة على أجهزة االتصاالت
المتنقلة؛ خدمات االختبار في مجال برمجيات األلعاب وبرمجيات وتطبيقات الحاسوب
وألعاب الفيديو؛ الحوسبة السحابية في مجال برمجيات األلعاب؛ خدمات تصميم
وخدمات إنشاء وصيانة المواقع االلكترونية؛ البرمجيات كخدمة (اس ايه ايه اس)؛
 برمجيات لتسجيل الوقت أثناء ألعاب الحاسوب: تحديدا،البرمجيات المقدمة كخدمات
وألعاب الفيديو وبرمجيات لعرض البيانات والنقاط في اللعبة وبرمجيات لتسجيل
ألعاب الحاسوب وألعاب الفيديو وبرمجيات لتسجيل لقطات الشاشة أثناء ألعاب
الحاسوب وألعاب الفيديو والبرمجيات لتحسين ألعاب الحاسوب وألعاب الفيديو؛
البرامج المقدمة إلكترونيا عبر اإلنترنت كخدمة ؛ تطوير البرمجيات في إطار نشر
البرمجيات؛ الخدمات االستشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ تنزيل برمجيات
الحاسوب؛ خدمات تقديم االستشارات لبرمجيات الحاسوب؛ خدمات حماية الحواسيب
م ن الفيروسات؛ توفير محركات بحث لإلنترنت؛ مراقبة أنظمة الحاسوب عن طريق
الدخول عن بعد؛ استشارات تصميم المواقع اإللكترونية؛ إستضافة مواقع الحاسوب
(مواقع إلكترونية)؛ خدمات الحاسوب المقدمة على اإلنترنت بواسطة الوسائل التفاعلية
أو عبر اإلنترنت؛ خدمات تخزين البيانات اإللكترونية؛ الحوسبة السحابية؛ خدمات
موفري خدمات االستعانة بالمصادر الخارجية في مجال تقنية المعلومات؛ استشارات
تكنولوجيا الحاسوب؛ خدمات تقديم االستشارات األمنية للحاسوب؛ تصاميم الفنون
الجرافيكية؛ التصميم الصناعي؛ التصميم (التصميم الصناعي)؛ خدمات برمجيات
أنظمة الحاسوب؛ تحويل البيانات أو الوثائق من وسائط مادية إلى إلكترونية؛ خدمات
تطوير الحاسوب لبوابات االنترانت والتي أساسها االنترنت ؛ الخدمات العلمية والتقنية
وخدمات األبحاث والتصاميم المتعلقة بها؛ خدمات التحاليل واألبحاث الصنـاعية؛
خدمـات تصميم وتطوير قطع وبرمجيات الحاسوب؛ خدمات استشارية للغير في مجال
التصميم والتطوير ونشر برمجيات وتطبيقات الحاسوب وألعاب الفيديو؛ خدمات
.تطوير برمجة ألعاب الفيديو

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

( ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة: التنازل
) بمعزل عن العالمهGame Go
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

14/12/2021

eaaN tpac lppA:

Mohammad Ahmad Abed
Hasan
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

محمد احمد عبد حسان

:اسم طالب التسجيل

 الرابية- عمان
-830571ب.ص

المحامي وائل قراعين
ش واي صقره- عمان111836

P.O.Box830571- 111836
Amman -wadi saqra str
Class

:تاريخ ايداع الطلب

االردن
مؤسسة فردية

amman - alrabiya

180287

14/12/2021

42

Goods/Services

design of interior decor

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

42

الصنف

180287

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

تصميم الديكور الداخلي

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: _التنازل
 ) بمعزل عن العالمهmarble stone and tiles( باستعمال
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17/02/2022

eaaN tpac lppA:

Secured services systems
company
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

17/02/2022

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الخدمات االمنة لصناعة البرمجيات
م.م.ذ
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

amman - khalda outba bin
kazwan st building 26

 عمارة-  ش عتبة بن غزوان-  خلدا- عمان
57 رقم

852248- 11185 amman

11185 -852248 رمضان حسن مخلوف
عمان

180502

Class

42

Goods/Services

design and development of computer hardware
and software

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

42

الصنف

180502

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات تصميم وتطوير معدات وبرمجيات الحاسوب

 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق:: _التنازل
المطلق باستعمال االكلمات العامة والوصفية بمعزل عن العالمه

365

تاريخ ايداع الطلب:

20/02/2022

اسم طالب التسجيل:

هواوي تكنولوجيز كو ،.ال تي دي.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Huawei Technologies Co.,
Ltd.

الصين
شركة اجنبية

من اجل البضائع/الخدمات التالية

االبحاث التقنية؛ البحث والتطوير لآلخرين؛ مراقبة الجودة؛
التصميم الصناعي؛ تصميم برامج حاسوبية؛ تصميم انظمة
حاسوب؛ تحديث برامج الحاسوب ؛ دراسات المشاربع التقنية ؛
المسح والمعني بها مسح األراضي والمسح التقني؛ ضبط الجودة

eaaN tpac lppA:
lpc oapN ty

: China
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Administration Building

ادمنستريشن بلدنغ هواوي تكنولوجيز كو،.
ال تي دي ،.بانتين ،لونجانج دستريكت،
شينزين ،جمهورية الصين الشعبية
المحامي خلف عبد الكريم السكارنه
 504 11814 -142025شارع الملك
عبدهللا الثاني عمان-االردن
الصنف
180451

20/02/2022

Date of

Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District,
Shenzhen, P. R. China
142025- 11814 258king
abdallah ii street amman-jordan
42

42

Class

180451

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

Technical research; research and development for
others; quality control; industrial design; computer
;software design; computer system design
updating of computer software; technical project
Studies; surveying, namely land surveying and
technical surveying; .quality control
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تاريخ ايداع الطلب:

05/06/2021

اسم طالب التسجيل:

حواكير لالكالت التراثية
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

05/06/2021

Date of

Hawakeer traditional foods
: Jordan
Limited Liability Company

aaN tpac lppAe:

 874 -11732عمان

11732- 874 amman

 874 -11732عمان
180455

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب

11732- 874 amman
الصنف

43

43

Class

180455

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

food and drink catering
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Date of

17/08/2021

eaaN tpac lppA:

TotalEnergies SE
: France

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Foreign Company
2 place Jean Millier La Défense
6 92400 Courbevoie France

17/08/2021

:تاريخ ايداع الطلب

توتال إنرجي ش أ
فرنسا

:اسم طالب التسجيل

شركة اجنبية

نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

05855 7  بالس جان ميلير ال ديفينس5
كوربيفوا فرنسا

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
-  عمان11184 -921100ب.ص
PROPERTY P.O.Box921100 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني
11184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180385
43
43
180385

Goods/Services

The registration of this trademark should be in
Orange, Red, Purple, Dark blue, Light blue, Green
and Yellow colors according to the print filed with
the application.
________________________________________
Priority claim: Claim Country : FR
Claim No : 4751271
Claim Date : 02-04-2021
________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in Orange, Red, Purple, Dark
blue, Light blue, Green and Yellow colors
according to the print filed with the application.

:جنسية الطالب

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات المطاعم؛ خدمات المطاعم؛ خدمات المقاصف؛ خدمات
الفنادق وخدمات اإلقامة المؤقتة وخدمات الحجز لها
_______________________________________ا
FR : بلد االدعاء:الدعاء بحق االولوية
8604564 : رقم االدعاء
55-58-5554 : تاريخ االدعاء
_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون: شتراطات خاصة
باأللوان البرتقالي واألحمر والبنفسجي واألزرق الغامق
واألزرق الفاتح واألخضر واألصفر وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب:

24/10/2021

اسم طالب التسجيل:

محمد بهجت امين البلبيسي

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية
عمان  -تالع العلي  -مجمع بهجت جاردنز
المحامي وائل قراعين
11183عمان -ش واي صقره
180286

من اجل البضائع/الخدمات التالية

الفنادق الموتيالت النزل االجنحة الفندقية

Mohammad bahjat amin
bilbesi
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

eaaN tpac lppA:

amman - tela al ali - bahjat
cardens complex

ص.ب-830571

الصنف

24/10/2021

Date of

P.O.Box830571- 11183
Amman -wadi saqra str
43

43

Class

180286

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

hotels motels houses boarding hotel suites

369

تاريخ ايداع الطلب:

26/10/2021

اسم طالب التسجيل:

محمد احمد عبد حلو
االردن
مؤسسة فردية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 11953 -420اربد ايدون

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تقديم الطعام والشراب

mohammad ahmad abed hilo
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

eaaN tpac lppA:

420- 11953 irbid - edon

 11953 -420اربد ايدون
180189

26/10/2021

Date of

420- 11953 irbid - edon
الصنف

43

43

Class

180189

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:

28/11/2021

اسم طالب التسجيل:

ايكاتيرا جروب أي بي هولدينغز بي في

ekaterra Group IP Holdings
B.V
: Netherlands
Foreign Company

وينا  3543 ,800ايه ال روتردام,
النذرالندز

: Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, The Netherlands

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

هولندا
شركة اجنبية

مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية
ص.ب 11181 -3308عمان

180175

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات توفير األطعمة والمشروبات؛ التزويد بالطعام والشراب؛
المطاعم؛ خدمات المعلومات والنصائح والحجز لتوفير الطعام
والشراب.
_االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءBX :
رقم االدعاء 4888508 :
تاريخ االدعاء 55-57-5554 :
_______________________________________ا
شتراطات خاصة :العالمة محددة باللون االخضر حسب النموذج
المودع لدى مسجل العالمات

28/11/2021

Date of
eaaN tpac lppA:

PHILADELPHIA
INDUSTRIAL PROPERTY
OFFICE P.O.Box3308- 11181
Amman
Class
180175
43
43

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services

;Services for providing food and drink; catering
restaurants; information, advice and reservation
services for the provision of food and drink
________________________________________
Priority claim: Claim Country : BX
Claim No : 1444094
Claim Date : 02-06-2021
________________________________________
Special condition : claiming colors green as per
the specimen filed at the trademark office
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

29/12/2021

eaaN tpac lppA:

Tuxana tourist restaurants
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

29/12/2021

:تاريخ ايداع الطلب

توكسانا للمطاعم السياحية
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

5409- 11183 amman-shawkit al
aslti st..

شارع شوكت-  عمان11183 -5409
السلطي

5409- 11183 amman-shawkit al
aslti st.

شارع شوكت-  عمان11183 -5409
السلطي

180166

Class

43

Goods/Services

services for providing food and drink

________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give owners the exculisive to use odyssey used
separately from the mark

43

الصنف

180166

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات توفير االطعمة والمشروبات

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
 بمعزل عن العالمهodyssey باستعمال

372

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

09/02/2022

eaaN tpac lppA:

Al- Mawhoob for marketing
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Class

43

Goods/Services

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الموهوب للتسويق
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

خلدا ش زكي االدلبي قرب مدارس الدر
 االردن- المنثور عمان

khalda , zaki al edelbi str , next
to al dur al manthour school
amman - jordan
35133- 11181 amman
180160

09/02/2022

11181 -35133 المحامي سالم السردي
عمان
43

الصنف

180160

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

bars and restaurant services services for providing
food and drinks

خدمات توفير الطعام و الشراب خدمات الحانات و المطاعم

________________________________________
Disclaimer : The registration of this mark does not
give owners the right to use word (8 Eight)if used
separately from the mark

_______________________________________ا
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق: لتنازل
) بمعزل عن العالمهEight 4( باستعمال الكلمة
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24/02/2022

eaaN tpac lppA:

Jabal Kna'an for general
trading company
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

24/02/2022

:تاريخ ايداع الطلب

شركة جبل كنعان للتجارة العامة

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

االردن
م.م.ذ

amman yajoz road shraan
complex

 ش ياجوز قرب دوار المنهل مجمع- عمان
زياد شرعان

JameeL Matter 7045- 11118
amman

 عمان11118 -7045 المحامي جميل مطر

180273

Class

43

Goods/Services

Food and drink catering satering

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

43

الصنف

180273

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات تقديم الطعام والشراب

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

22/03/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة مطعم الكونشا
االردن
ذ.م.م

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

22/03/2022

Date of

Laconcha restaurant company
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

عمان  -ام اذينة

amman - um othaina

المحامي عاصم التميمي 11954 -954288
عمان
180281

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تقديم الطعام والشراب

الصنف

43

954288- 11954 amman
43

Class

180281

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

services to provide food and drink

375

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

28/03/2022

eaaN tpac lppA:

Al Bushra Restaurant
Company
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

food and drink catering services

شركة مطعم البشرى

:اسم طالب التسجيل

 ش الرينبو- عمان
 ش الرينبو-  عمان11191 -983

983- 11191 amman - rainbow
str
Class

:تاريخ ايداع الطلب

االردن
م.م.ذ

amman - rainbow str

180174

28/03/2022

43

43

الصنف

180174

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات تقديم الطعام والشراب

376

تاريخ ايداع الطلب:

04/04/2022

اسم طالب التسجيل:

شركة سما عمان للمطاعم السياحية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
ذ.م.م
عمان،وادي صقرة عمارة رقم  534ج/
الطابق ()8
رباح وشرايحة للمحاماه
11194عمان
180240

04/04/2022

Date of

Sama Amman Llmataam Al
Syahiyah
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

amman - wadi saqra - building
)num 238 c floor (4
عمان 941238- 11194

-941238

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

تقديم خدمات الطعام والشراب

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

43

43

Class

180240

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

food and drink services

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

11/04/2022

اسم طالب التسجيل:

فراس عبد السالم احمد العالول

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
مؤسسة فردية
اربد /مقابل البوابة الجنوبية لجامعة اليرموك
 11941 -2973اربد /مقابل البوابة
الجنوبية لجامعة اليرموك
180448

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تقديم الطعام والشراب

الصنف

11/04/2022

Date of

firas abed al salam ahmad al
alol
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

eaaN tpac lppA:

irbed /al yarmouk gate
2973- 11941 irbed /al yarmouk
gate

43

43

Class

180448

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

SERVICES TO PROVIDE FOOD AND DRINK

378

تاريخ ايداع الطلب:

04/09/2022

اسم طالب التسجيل:

خليل ابراهيم جبر بدوان
االردن
مؤسسة فردية

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

04/09/2022

Date of

Khalil Ibrahim jaber badwan
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

eaaN tpac lppA:

 11192 -211857عمان  -ش االستقالل

amman - istiqlal str

 11192 -211857عمان  -ش االستقالل
180252

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات تقديم الطعام والشراب

الصنف

211857- 11192 amman - istiqlal
str
43

43

Class

180252

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

providing food and beverages

379

تاريخ ايداع الطلب:

11/09/2022

اسم طالب التسجيل:

الدانوب الدارة المطاعم السياحيه

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االردن
ذ.م.م

11/09/2022

Date of

Danube to manage tourist
restaurants
: Jordan
Limited Liability Company

eaaN tpac lppA:

عمان

Amman

اياد عدنان طه دوله ص.ب1084 -11118
 AMMANعمان
180275

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية

خدمات المطاعم خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب خدمات
الحانات البارات خدمات المقاهي خدمات المطاعم

IYAD ADNAN TAHA
DOLEH P.O.Box11118- 1084
43

43

Class

180275

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services

restaurant services food and drink catering bar
services cafe services restaurant services
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اعالن الجريدة الرسمية

Date of

26/04/2021

eaaN tpac lppA:

TEARSCIENCE, INC.
: United States
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

Class

44

:تاريخ ايداع الطلب

. إنك،تيرسيانس
امريكا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

، ميلبيتاس، كوتونوود درايف045
 الواليات المتحدة،00530 كاليفورنيا
األمريكية
-910580ب.بيانات للملكية الفكرية ص
عمان11191

510 Cottonwood Drive,
Milpitas, CA 95035, United
States of America
Baianat Intellectual Property
P.O.Box910580- 11191 Amman
180417

26/04/2021

44

الصنف

180417

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

TEARSCIENCE
Goods/Services

Providing medical information related to eye
disease, namely, dry eye and meibomian gland
dysfunction, for educational purposes

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 وبخاصة جفاف،خدمات تقديم معلومات تتعلق بأمراض العيون
 ألغراض تعليمية،العين وخلل غدة الميبوميوس

381

04/01/2022

eaaN tpac lppA:

Muath Abdel - wahhab
Youssef Al-Kasasbeh
: Jordan
clinic

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

04/01/2022

:تاريخ ايداع الطلب

معاذ عبد الوهاب يوسف الكساسبه

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

االردن
عيادة طبية

amman - madinah al
munawwarah str

 ش المدينة المنورة- عمان

2973- 11821 amman

11821 -2973 المحامية سعاد التميمي
عمان

180282

Class

44

Goods/Services

44

الصنف

180282

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

Beauty services for body care Medical clinic
services | Dental clinic services Medical treatment
services provided by clinic and hospitals

خدمات تجميليلة للعناية بالجسم خدمات العيادات الطبية خدمات
عيادات سنية | خدمات معالجة طبية تقدمها عيادات ومشافي

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

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

382

09/03/2022

eaaN tpac lppA:

Omar Ali Abdellatif Suleiman
Corporation
: Jordan
INDIVIDUAL FOUNDATION

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

:تاريخ ايداع الطلب

مؤسسة عمر علي عبد اللطيف سليمان

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
- ش سالم الهنداوي-  الشميساني- عمان
53 مبنى رقم

amman - shemsani - salem
hindawi str - building no 23

 عمان11191 -9431 المحامية حنين البس

9431- 11191 amman
180197

09/03/2022

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

Class

44

Goods/Services

Medical laboratories, laboratories services,
analytical laboratories services, taking of blood
samples provided by medical laboratories, medical
analysis services for diagnostic and treatment
purposes provided by medical laboratories,
medical laboratories services for blood analysis,
X-ray tests provided by medical laboratories,
laboratory analysis services relating to the
treatment of persons.

44

الصنف

180197

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 خدمات المختبرات.المختبرات الطبية؛ خدمات المختبرات
 خدمات. اخذ عينات الدم المقدمة من المعامل الطبية.التحليلية
التحليل الطبي للتشخيص وأغراض ْ العالج التي تقدمها المعامل
 فحوصات.» خدمات المختبرات الطبية لتحليل الدم.الطبية
 خدمات التحاليل.األشعة السينية التي تقدمها المعامل الطبية
.المخبرية ْ المتعلقة بعالج األشخاص

383

18/08/2022

eaaN tpac lppA:

Manchester drug store
: Jordan
Limited Liability Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

18/08/2022

:تاريخ ايداع الطلب

شركة مستودع مانشستر لالدوية
االردن
م.م.ذ

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

amman - 7 circle - zahran str

 ش زهران مجمع-  الدوار السابع- عمان
الحسيني

16- 11512 amman - 7 circle zahran str

 ش-  الدوار السابع-  عمان11512 -16
زهران مجمع الحسيني

180278

Class

44

44

Goods/Services

Genetic testing for medical purposes; consultancy relating to
pharmaceutical and medical products; consultancy services
relating to beauty; medical consultations; health consultancy;
medical, medicinal and pharmaceutical consultancy; medical
and pharmaceutical consultation; consultancy in the field of
body and beauty care; medical assistance consultancy
provided by doctors and other specialized medical personnel;
health care; remote monitoring of medical data for medical
diagnosis and treatment; conducting of medical xaminations;
medical analysis for the diagnosis and treatment of persons;
preparation and dispensing of medications; RNA or DNA
analysis for cancer diagnosis and prognosis; public health
counselling; medical counselling; lifestyle counselling and
consultancy services for medical purposes; providing health
information; providing on-line information relating to the
prevention of cardiovascular disease and strokes; medical
testing services relating to the diagnosis and treatment of
disease; telemedicine services; medical clinic services;
physicians' services; medical analysis services relating to the
treatment of patients; medical diagnostic services [testing
and analysis]; medical evaluation services; dentistry
services; sports medicine services; medical services relating
to the removal, treatment and processing of human cells;
medical laboratory services for the analysis of samples taken
from patients; medical care services; ambulant medical care;
emergency medical assistance

_Disclaimer : The registration of this mark does not give
owners the right to use word (elite, care )if used separately
from the mark

الصنف

180278

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

اختبارات جينية ألغراض طبية استشارات تتعلق بالمنتجات الصيدالنية
 استشارات طبية استشارات صحية استشارات: استشارات تجميلية:والطبية
 استشارات في: استشارات طبية وصيدالنية: وصيدالنية، ودوائية،طبية
 استشارات مساعدة طبية يقدمها أطباء,مجال العناية بالجسم والجمال
 الرعاية الصحية المراقبة عن بعد:وعاملون طبيون متخصصون آخرون
: إجراء فحوصات طبية:للبيانات الطبية من أجل التشخيص والعالج الطبي
تحاليل طبية لتشخيص ومعالجة الناس; تحضير وتوزيع األدوية; تحليل
الحمض الريبي النووي والحمض النووي لتشخيص السرطان والتنبؤ بالتفاقم
 تقديم: تقديم نصائح طبية:المتوقع للمرض تقديم نصائح بشأن الصحة العامة
نصائح واستشارات تتعلق بأسلوب الحياة ألعراض طبية; توفير معلومات
 توفير معلومات عبر اإلنترنت تتعلق بالوقاية من أمراض القلب:صحية
واألوعية والسكتات الدماغية; خدمات اختبارات طبية تتعلق بتشخيص
;ومعالجة األمراض; خدمات التطبيب عن بعد خدمات العيادات الطبية
 خدمات,خدمات أطباء; خدمات تحاليل طبية تتعلق بمعالجة المرضى
;تشخيصية طبية [اختبار وتحليل; خدمات تقييم طبية; خدمات طب االسنان
 وتحضير، ومعالجة،خدمات طب رياضي; خدمات طبية تتعلق بسحب
 خدمات مخابر طبية لتحليل العينات المأخودة من المرضى,الخاليا البشرية
 مساعدة طبية طارئة:عناية طبية; عناية طبية متنقلة

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال: _التنازل
 ) بمعزل عن العالمهelite, care( الكلمة

384

06/07/2021

N tpac lppAeaa:

TikTok Information
Technologies UK Limited
: United Kingdom
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

06/07/2021

:تاريخ ايداع الطلب

تيكتوك انفورميشن تيكنولوجيز يو كيه ليمتد

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

بريطانيا
شركة اجنبية

One London Wall, 6th Floor,
 إي، لندن، سيكسث فلور،ون لندن وول
 المملكة المتحدة،إي بي0 واي5سي
London, EC2Y 5EB, United
Kingdom
SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
-  عمان11184 -921100ب.ص
PROPERTY P.O.Box921100 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني
11184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180301
45
45
180301

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

TickTock
Goods/Services

Online social networking services; licensing of
computer software [legal services]; licensing of
intellectual property; information, advisory, and
consultancy services relating to all the foregoing.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت؛ خدمات ترخيص
برمجيات الحاسوب [خدمات قانونية]؛ خدمات ترخيص الملكية
الفكرية؛ خدمات تقديم المعلومات والنصائح واالستشارات
.المتعلقة بكل ما سبق

385

Date of

17/08/2021

eaaN tpac lppA:

TotalEnergies SE
: France
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

2 place Jean Millier La Défense
6 92400 Courbevoie France

17/08/2021

:تاريخ ايداع الطلب

توتال إنرجي ش أ
فرنسا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

05855 7  بالس جان ميلير ال ديفينس5
كوربيفوا فرنسا

SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
-  عمان11184 -921100ب.ص
PROPERTY P.O.Box921100 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني
11184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180392
45
45
180392

Goods/Services

Security control services for the production,
storage, transformation and distribution facilities
of energy, water, and petroleum, gas or chemical
products, and consultations relating thereto ;
licensing, including licensing of intellectual
property rights, technologies, and franchise
concepts to third parties; security consulting
services in the field of energy; legal and tax advice
on energy savings; online social networking
services
________________________________________
Priority claim: Claim Country : FR
Claim No : 4765720
Claim Date : 11-05-2021
________________________________________
Special condition : The registration of this
trademark should be in Orange, Red, Purple, Dark
blue, Light blue, Green and Yellow colors
according to the print filed with the application.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات مراقبة األمن لمرافق اإلنتاج والتخزين وتحويل وتوزيع
الطاقة أو المياه أو البترول أو الغازات أو المنتجات الكيماوية
 بما في ذلك،واالستشارات المتعلقة بذلك؛ خدمات الترخيص
ترخيص حقوق الملكية الفكرية والتقنيات ومفاهيم االمتياز
ألطراف آخرين؛ خدمات االستشارات األمنية في مجال الطاقة؛
خدمات المشورة القانونية والضريبية بشأن توفير الطاقة؛
خدمات التواصل االجتماعي على اإلنترنت

FR : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
8670655 : رقم االدعاء
44-50-5554 : تاريخ االدعاء
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون: _اشتراطات خاصة
باأللوان البرتقالي واألحمر والبنفسجي واألزرق الغامق
واألزرق الفاتح واألخضر واألصفر وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
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29/11/2021

eaaN tpac lppA:

Tencent Holdings Limited
: Cayman Islands
Foreign Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence

Trademark

29/11/2021

:تاريخ ايداع الطلب

تنسنت هولدينجز ليميتد
جزر كايمان
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

P.O. Box 2681 GT, Century
 سنتشري، جي تي5744 صندوق بريد
، هتشينز درايف، كريكيت سكوير،يارد
Yard, Cricket Square, Hutchins
 جزر الكيمان، جراند كيمان،جورج تاون
Drive, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands
SABA & CO
سابا و شركاهم للملكية الفكرية
INTELLECTUAL
-  عمان11184 -921100ب.ص
PROPERTY P.O.Box921100 ش االمير شاكر بن زيد االردن- الشميساني
11184 amman - al shmeisani prince shaker bin zaid str
Class
الصنف
180242
45
45
180242

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Game Go
Goods/Services

Online social networking services; personal and
social services rendered by others to meet the
needs of individuals; licensing of computer
software [legal services]; legal services; security
services for the protection of property and
individuals; licensing of intellectual property;
horoscope casting; dating services; copyright
management.

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات التواصل االجتماعي على اإلنترنت؛ الخدمات الشخصية
واالجتماعية التي يقدمها آخرون لتلبية حاجات األفراد؛ ترخيص
برمجيات الحاسوب [خدمات قانونية]؛ الخدمات القانونية؛
الخدمات األمنية لحماية الممتلكات واألفراد؛ ترخيص الملكية
الفكرية؛ قراءة األبراج؛ خدمات المواعدة؛ إدارة حقوق النشر
.والتأليف

387

19/04/2022

eaaN tpac lppA:

Samar Mohareb and Souzan
Mohareb
: Jordan
General Partnership Company

lpc oapN ty

Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

amman - jabal amman - zuhair
mall building 8-930560-11193-

:تاريخ ايداع الطلب

شركة سمر محارب وسوزان محارب

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
 ش زهير ملحص بناية-  جبل عمان- عمان
930560-11193- 4 رقم
 عمان- المحامي رامي صادق سليم قويدر

amman - jabal amman zuhair mall building 8
-

180158

19/04/2022

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

Class

45

Goods/Services

45

الصنف

180158

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

personal and social services provided by others to
meet the needs of individuala

خدمات شخصية واجتماعية يقدمها اخرون تلبية لحاجات االفراد

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

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

