الجريدة الرسمية
للمملكة االردنية الهاشمية

العالمات التجارية
طلبات تسجيل عالمات تجارية

الوزارة موقعhttp://www.mit.gov.jo:

عمان :الخميس  01رمضان سنة  .1442الموافق  22نيسان سنة 2021

رقم العدد 727:

الجريدة الرسمية
فهرس العدد

رقم الصفحة

الموضوع
طلبات تسجيل عالمات تجارية

313-3
رقم االعدد ()727

من رﻗم 673131-673321 :
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تاريخ ايداع الطلب :

06/05/2020

اسم طالب التسجيل:

اس .سي .جونسون اند صن ،انك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

 5151هاو ستريت ،راسين ،ويسكونسين ،5552 - 15435
الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 55534 - 343115
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

535155

06/05/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المركبات الكيميائية لمقاومة الماء أللبسة القدم أو الجلود أو المنسوجات ،المركبات الكيميائية
لتوسيع األحذية.

S. C. JOHNSON & SON,
INC.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin
53403-2236, USA
Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street

1

1

Class

Applicant for
Correspondence

173532

Trademark

Goods/Services
Waterproofing chemical compositions for footwear, leather or
textiles; chemical shoe stretching compositions
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Date of

23/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Brandt Consolidated, Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2935 Koke Mill Road, Springfield, IL 62711,
USA
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173518
Class
1

Goods/Services
Plant food; fertilizers for agricultural use; micronutrients for
agriculture and horticulture, namely, boron, iron, manganese,
magnesium, zinc, copper, calcium, and nitrogen; adjuvants for
use in the manufacture of pesticides; surfactants for use in
connection with agriculture pesticides; wetting agents for
horticulture and agriculture application; spreading agents for
horticulture and agriculture application, namely, for use in
manufacturing fertilizers; emulsifying agents for horticulture
and agriculture application, namely, for use in manufacturing
fertilizers; dispersing agents for horticulture and agriculture
application, namely, for use in manufacturing fertilizers;
penetrating agents for horticulture and agriculture application,
namely, for use in manufacturing fertilizers; agricultural
chemicals for use in soil restoration, namely, nutrient
replacements.

23/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

. انك،براندت كونسوليديتيد
امريكا
شركة اجنبية

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

 الواليات،25355  إلينوي، سبرينغفيلد، كوك ميل رود5351
المتحدة األمريكية
 مبنى55535 - 355533 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة، 534 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
1
الصنف
535153

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 المغذيات الدقيقة للزراعة والبستنة وبالتحديد، األسمدة لالستخدام الزراعي،غذاء نباتي
 مواد،البورون والحديد والمنغنيز والمغنيسيوم والزنك والنحاس والكالسيوم والنيتروجين
 مواد تستخدم لتقليل التوترالسطحي السائل،مساعدة لالستخدام في تصنيع مبيدات اآلفات
 عوامل ترطيب الستخدامات البستنة،لالستخدام فيما يتعلق بمبيدات اآلفات الزراعية
 عوامل النثر الستخدامات البستنة والزراعة وبالتحديد لالستخدام في تصنيع،والزراعة
 عوامل االستحالب الستخدامات البستنة والزراعة وبالتحديد لالستخدام في تصنيع،األسمدة
 عوامل التشتت الستخدامات البستنة والزراعة وبالتحديد لالستخدام في تصنيع،األسمدة
 عوامل االختراق الستخدام ات البستنة والزراعة وبالتحديد لالستخدام في تصنيع،األسمدة
 المواد الكيميائية الزراعية الستخدامها في استعادة التربة وبالتحديد استبدال،األسمدة
.المغذيات
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Date of

10/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Roche Diagnostics GmbH
lpc oapN ty
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim,
Germany

Goods/Services
Chemical products for industrial and scientific purposes, in
particular reagents and diagnostic agents for research
purposes; control solutions and control reagents for use on
scientific apparatus and instruments; all also in form of kits.

: تاريخ ايداع الطلب

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، مانهايم23531 ،552 ساندهوفر شتراسيه

55534 - 343115 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173537
Class
1

10/09/2020

1

الصنف

535153

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 وال سيما الكواشف وعوامل التشخيص،المنتجات الكيماوية لألغراض الصناعية والعلميه
ألغراض البحث؛ محاليل التحكم وكواشف التحكم الستخدامها في األجهزة واألدوات العلمية؛
.كل ذلك أيضًا في شكل مجموعات
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تاريخ ايداع الطلب :

27/09/2020

اسم طالب التسجيل:

جوينت-ستوك كومباني "اباتيت"

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

روسيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سيفرنوي شوس ،31 ،تشيريبوفيتس ،رو  525255-فولوغدا
أوبالست (روسيا)
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  55535 - 355533مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 534شارع مكة ،عمان -
االردن
1
الصنف
535151

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األسمدة.

27/09/2020

Date of

lppA eaaN tpac:

Joint-Stock Company
""Apatit
lpc oapN ty
: RUSSIAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Severnoye Shosse, 75, Cherepovets, RU)162622 Vologda Oblast (RU
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman , Jordan
173515
Class
1

Trademark

Goods/Services
Fertilizers.
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تاريخ ايداع الطلب :

27/09/2020

اسم طالب التسجيل:

جوينت-ستوك كومباني "اباتيت"

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

روسيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سيفرنوي شوس ،31 ،تشيريبوفيتس ،رو  525255-فولوغدا
أوبالست (روسيا)
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  55535 - 355533مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 534شارع مكة ،عمان -
االردن
1
الصنف
535154

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األسمدة.

27/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Joint-Stock Company
""Apatit
lpc oapN ty
: RUSSIAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Severnoye Shosse, 75, Cherepovets, RU)162622 Vologda Oblast (RU
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173514
Class
1

Trademark

Goods/Services
Fertilizers.
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تاريخ ايداع الطلب :

27/09/2020

اسم طالب التسجيل:

جوينت-ستوك كومباني "اباتيت"

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

روسيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سيفرنوي شوس ،31 ،تشيريبوفيتس ،رو  525255-فولوغدا
أوبالست (روسيا)
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  55535 - 355533مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 534شارع مكة ،عمان -
االردن
1
الصنف
535153

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األسمدة.

27/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Joint-Stock Company
""Apatit
lpc oapN ty
: RUSSIAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Severnoye Shosse, 75, Cherepovets, RU)162622 Vologda Oblast (RU
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173510
Class
1

Trademark

Goods/Services
Fertilizers.
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تاريخ ايداع الطلب :

30/09/2020

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

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

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
DSM IP Assets B.V.
lpc oapN ty
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen, The
Netherlands

هيت اوفرلون  2455 ،5تي اي هيرلين ،هولندا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 55534 - 343115
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
535112

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المنتجات الكيميائية لالستخدامات الصناعية لصناعة منتجات العناية بالبشرة والجمال،
المستحضرات الكيميائية والكيميائية الحيوية المستخدمة في مستحضرات التجميل وفي
منتجات العناية بالبشرة وفي منتجات الوقاية من أشعة الشمس المتصاص األشعة فوق
البنفسجية

30/09/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

1

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173556
Class
1

Trademark

Goods/Services
Chemical products for industrial use for the manufacture of
beauty and skin care products; chemical and biochemical
preparations for use in cosmetics and skin care products and
sun-screen products for the absorption of ultraviolet ray.
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تاريخ ايداع الطلب :

06/05/2020

اسم طالب التسجيل:

اس .سي .جونسون اند صن ،انك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

lppA eaaN tpac:

 5151هاو ستريت ،راسين ،ويسكونسين ،5552 - 15435
الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 55534 - 343115
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
535154

06/05/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الصبغات واأللوان ومثبتات األلوان واألحبار المستخدمة في صناعة ألبسة القدم والبضائع
الجلدية.

S. C. JOHNSON & SON,
INC.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin
53403-2236, USA
Applicant for
Correspondence

2

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173534
Class
2

Trademark

Goods/Services
Dyes, colorants, mordants and inks for use in the manufacture
of footwear and articles of leather
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تاريخ ايداع الطلب :

28/09/2020

اسم طالب التسجيل:

الصناعات الفنيه للدهانات

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Technical Paints
Industries Co.
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Sahab- King Abdullah II industrial city,
P.O.Box: 274, 11512

سحاب  -مدينه الملك عبد هللا الثاني الصناعية  ،ص.ب,534:
55155
ص.ب  55155 - 534سحاب -مدينه الملك عبد هللا الثاني
الصناعية
الصنف
535415

من اجل البضائع/الخدمات التالية
دِهانات

28/09/2020

Date of

2

Applicant for
P.O.Box 274 -11512 Sahab- King Abdullah
Correspondence
II industrial city
Trademark
173451
Class
2

Goods/Services
paints
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Date of

12/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Technical company for the
manufacture of medical
supplies cosmetics
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -Alqastal , P.O.Box: 35014, 11180

Applicant for
P.O.Box 35014 -11180 Amman -Alqastal
Correspondence
Trademark
173580
Class
3

Goods/Services
Toothpastes, shaving pastes skin cream bady lotions
cosmetic hair gel ,shampoo and detergents

12/02/2020

: تاريخ ايداع الطلب

الشركة الفنية لصناعة المستلزمات الطبية مستحضرات التجميل

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
55533 ,51354:ب. ص،  القسطل- عمان

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

 القسطل-  عمان55533 - 51354 ب.ص

عنوان التبليغ

3

الصنف

535133

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
معاجين اسنان معاجين حالقة كريمات اليشرة ولوشن الجسم مواد التجميل جل الشعر شامبو
منظفات

13

Date of

06/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

S. C. JOHNSON & SON,
INC.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin
53403-2236, USA

Goods/Services
Soil and stain pre-treatment for fabrics including clothing,
upholstery, and carpet; soil and stain remover for fabrics
including clothing, upholstery, and carpet; soaps other than for
use on the body; detergents other than for use on the body;
floor waxes; furniture waxes; protective coatings in the nature
of furniture, floor; drain openers; hard surface cleaners;
bleaching preparations and other substances for use on fabrics;
disposable wipes impregnated with cleaning chemicals or
compounds for household use; varnish removing preparations;
preparations in the nature of waxes for use on finished and
unfinished surfaces; wax removing preparation; all purpose
household cleaners, toilet bowl cleaners, shower cleaner,
kitchen cleaner; all purpose glass and multi surface cleaner;
treated synthetic cellulose sheets for use in washing machines
for absorbing dirt and dye during a wash; air fragrancing
preparations; room or atmosphere perfumes; essential oils for
the atmosphere, air perfuming preparations; potpourri; incense;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations;
polishes, creams and pigmented dressings all for footwear and
leather goods; leather preservatives, namely, leather preserving
polishes, preservative creams for leather; dry cleaning
preparations, namely, dry chemical cleaning bar and other
cleaning preparations for leather, suede, vinyl, plastics and
goods made of these materials; scuff removers for leather and
vinyl goods; polish and cream for shoes and leather goods,
including for covering scuff marks; preservatives for footwear
and leather goods, namely, shoe polish and leather polishes;
tissues impregnated with polishing and cleaning preparations;
oil for the protection of feet against cracking (not for medical
purposes)

: تاريخ ايداع الطلب

. انك،جونسون اند صن. سي. اس

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

،5552 - 15435  ويسكونسين، راسين، هاو ستريت5151
الواليات المتحدة االميركية
55534 - 343115 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173535
Class
3

06/05/2020

3

الصنف

535151

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مواد،مواد إزالة األوساخ والبقع لألقمشة بما في ذلك المالبس وأقمشة التنجيد والسجاد
 الصابون،التخلص من األوساخ والبقع لألقمشة بما في ذلك المالبس وأقمشة التنجيد والسجاد
 المواد الشمعية، المنظفات عدا عن المستخدمة للجسم،عدا عن كونه لالستخدام للجسم
 مواد تسليك، الطالءات الواقية لألثاث واألرضيات، المواد الشمعية لألثاث،لألرضيات
 مستحضرات التبييض وغيرها من المواد المستخدمة، منظفات األسطح الصلبة،المصارف
والمشربة بمواد تنظيف كيميائية أو مركبات
لمرة واحدة
ّ
ّ  المناديل المستخدمة،لألقمشة
 المستحضرات على شكل مواد شمعية، مستحضرات إزالة الورنيش،لالستخدامات المنزلية
 المنظفات، مستحضرات إزالة الشمع،تستخدم على األسطح المشغولة أو غير المشغولة
المنزلية لكافّة االستخدامات ومنظفات المراحيض ومنظفات حجرات االغتسال ومنظفات
 صفائح السيليلوز الصناعية، منظ فات الزجاج واألسطح المتعددة لكافة االستخدامات،المطابخ
،المعالجة المستخدمة في الغساالت المتصاص األوساخ واألصباغ خالل عملية الغسيل
 الزيوت العطرية للجو ومستحضرات، معطرات الغرف واألجواء،مستحضرات تعطير الجو
، مستحضرات التنظيف والتلميع والفرك والكشط،  ورق الورد المجفف البخور،تعطير الجو
،الملمعات والكريمات واللبادات المصبوغة المستخدمة جميعها أللبسة القدم والبضائع الجلدية
، ملمعات الحفاظ على الجلود والكريمات الواقية للجلود: تحديدا،المواد الحافظة للجلود
 مواد التنظيف الجاف بالمواد الكيميائية وغيرها من: تحديدا،مستحضرات التنظيف الجاف
مستحضرات التنظيف للجلود وجلد الغزال والفينيل والبالستيك والبضائع المصنوعة من هذه
 مواد التلميع ومواد، مزيالت األوساخ العالقة للبضائع المصنوعة من الجلود والفينيل،المواد
 المواد، بما يتض ّم ن المستخدمة لتغطية األوساخ العالقة،دهان األحذية والبضائع الجلدية
 المناديل، ملمعات األحذية وملمعات الجلود: تحديدا،الحافظة أللبسة القدم والبضائع الجلدية
.) زيوت حماية األقدام من التشقق (لغير الغايات الطبية،المشبعة بمستحضرات تلميع وتنظيف
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

10/06/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الصحة العالمية للصناعات الغذائية

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

االردن
ذ.م.م
عمان/ش عبدهللا غوشة  ،ص.ب55535 ,355331:

عنوان التبليغ

ص.ب  55535 - 355331عمان/ش عبدهللا غوشة

رقم العالمة التجارية

535251

10/06/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

Health Company for Food
Industries
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/abdallah ghosheh, P.O.Box:
921905, 11192

3

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الصابون ,الكالونيا ,سائل تنظيف الصحون ,سائل تنظيف االيدي ,سائل تنظيف المالبس ,سائل
تنظيف االرضيات ,جل لالستحمام

Applicant for
P.O.Box 921905 -11192 Amman/abdallah
Correspondence
ghosheh
Trademark
173615
Class
3

Goods/Services
Soap, chalonia, dishwashing liquid, hand washing liquid,
laundry detergent, floor cleaning liquid . shower gell,
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

14/06/2020

اسم طالب التسجيل:

عمر مصطفى داود خضر

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

االردن
مؤسسة فردية
الزرقاء/الزرقاء الجديدة/ش المصفاة  ،ص.ب55155 ,53:

عنوان التبليغ

ص.ب  55155 - 53الزرقاء/الزرقاء الجديدة/ش المصفاة

رقم العالمة التجارية

535134

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات تنظيف المالبس

14/06/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

omar mustafa daoud
khader
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Zarqa/new zarqa, P.O.Box: 29, 11512

3

Applicant for
P.O.Box 29 -11512 zarqa/new zarqa
Correspondence
Trademark
173574
Class
3

Goods/Services
Cleaning preparation for clothes
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Date of

26/07/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

Mohammed Mostafa Saad
Mohammed Abdel Baqi
and partenrs, Moamen
Factory for Perfumes and
Cosmetics.

26/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

 مصنع مؤمن للعطور،محمد مصطفي سعد محمد عبد الباقي وشريكية
.ومستحضرات التجميل

:اسم طالب التسجيل

مصر
توصية

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

lpc oapN ty
: EGYPT
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Plots No. (19-20) Industrial zoon, Nautical
The Pelvis Fishy, South Port Said, Port
Said, Egypt.

55534 - 345515 ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، 13  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي

Applicant for
Correspondence

Trademark

The Right Choice IP P.O.Box 841153 11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
173388
Class
3

 بحري الحوض،) بالمنطقة الصناعية53 -53 القطع ارقام
. مصر، بورسعيد، جنوب بورسعيد،السمكى

Goods/Services
Incense; Joss sticks; perfumery, essential oils, cosmetics

3

الصنف

535533

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
. مستحضرات تجميل، عطور وزيوت عطرية، عود البخور،بخور
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تاريخ ايداع الطلب :

18/08/2020

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

لين تيان يوان
الصين
فرد

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
LIN TIAN YUAN
lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
INDIVIDUAL
Applicant Career
Applicant Address Room 1701, Unit 1, Building 1, Jinqiao
Renjia, Niansanli, Jinhua, Yiwu, Zhejiang,
China

روم  ،5335يونيت  ،5بيلدينغ  ، 5جينكياو رينجيا ،نيانسانلي،
جينهوا ،ييوو ،زهيجيانغ ،الصين
الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب 55534 - 345515
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، 13
الطابق االرضي
535413

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشامبو  ،مستحضرات التنظيف الكيميائية لالغراض المنزلية ،العطور مستحضرات تجميل
للحيوانات  ،معجون االسنان ،مستحضرات شحذ تتكون من كربيد السيليكون  ،احمر الشفاه ،
اقنعة التجميل ،بخور ،مستحضرات تلميع ،مواد عطرية

18/08/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

3

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
173459
Class
3

Trademark

Goods/Services
Shampoos; chemical cleaning preparations for household
purposes; perfumes; cosmetics for animals; toothpaste; silicon
carbide [abrasive]; lipsticks; beauty masks; incense; polishing
preparations; essential oils
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تاريخ ايداع الطلب :

31/08/2020

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

دانه تيسير حسني رحال
االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
dana tayseer hosne rahal
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman-dahyat rasheed, P.O.Box: 1488,
11118

عمان -ضاحية الرشيد  ،ص.ب55553 ,5433:

ص.ب  55553 - 5433عمان -شارع وصفي التل
535435

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مواد التجميل

الصنف

31/08/2020

Date of

3

Applicant for
P.O.Box 1488 -11118:amman/wasfi tal sT.
Correspondence
Trademark
173481
Class
3

Goods/Services
cosmetics
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Date of

21/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Ain Meem Kaf for
Detergents Co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/khalda, P.O.Box: 420, 11820

Applicant for
P.O.Box 420 -11820 Amman/khalda
Correspondence
Trademark
173561
Class
3

Goods/Services
Air fresneners, antiperspirant soap, volcanic ash for Cleaning,
canister compressed air for cleaning and cleaning up dust. Bath
products, washing products, cleaning products, skin whitening
creams

21/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة عين ميم كاف للمنظفات

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

55353 ,453:ب. ص، خلدا/عمان

3

الصنف

خلدا/ عمان55353 - 453 ب.ص

عنوان التبليغ

535125

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
هواء مضغوط في,عطر,رماد بركاني للتنظيف,صابون مضاد للعرق,مستحضرات تعطير الجو
,علب الغراض تنظيف وتنفيظ الغبار مستحضرات لالستحمام مستحضرات غسيل
كريمات تبييض البشره,مستحضرات تنظيف
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تاريخ ايداع الطلب :

28/10/2020

اسم طالب التسجيل:

احمد محمد فارس ياسين

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

االردن
مؤسسة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

ahmad mohammad fares
yaseen
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman/al jobiha, P.O.Box: 4430, 11134

عمان/الجبيهه/الشارع الرئيسي/قرب تونتي  ،ص.ب,4453:
55554
ص.ب  55315 - 1355عمان/الجاردنز/غسان سنتر/بناية
552
الصنف
535255

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مسحوق غسيل,سائل جلي,معطرات غسيل المالبس ,ملين ,صابون,شامبو شعر

28/10/2020

Date of

3

Applicant for
P.O.Box 5012 -11953 amman/al jardenz
Correspondence
Trademark
173621
Class
3

Goods/Services
Washing powder, dishwashing liquid, laundry fresheners,
laxative, soap, hair shampoo
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Date of

17/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Al Sahab Co. For
Packaging & Filling
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Zarqa, The Hashemite Kingdom of Jordan,
P.O.Box: 59, 13125
Applicant for
P.O.Box 59 -13125 Zarqa, The Hashemite
Correspondence
Kingdom of Jordan
Trademark
173445
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;
shampoos; hair oils; cosmetic preparations for the hair;
cosmetic preparations for skin care; perfumery; potpourris
(fragrances); hair gels; cosmetic preparations for body care;
colour removing preparations; shining preparations (polish);
cosmetic preparations for baths; hair care creams for cosmetic
use
Disclaimer: The registration of this trademark does not give
owners the exclusive rights to use letters and number if used
separately from the mark

17/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

السحاب للتعبئه والتغليف

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

,13:ب. ص، الهاشميه المملكة االردنية الهاشمية/ الزرقاء
55551

3

الهاشميه المملكة االردنية/  الزرقاء55551 - 13 ب.ص
الهاشمية
الصنف
535441

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،مستحضرات التجميل وتشمل ملينات الشعر؛ مستحضرات لمعالجة الشعر؛ مكيف للشعر
صابون االستحمام على شكل هالم 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
العطري ة؛ 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

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق في استخدام الحروف واالرقام إذا ما
وردت بمعزل عن العالمة

22

Date of

20/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

highpoint for general
trading co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, P.O.Box: 712812, 11171

Applicant for
P.O.Box 712812 -11171 Amman sulaiman
Correspondence
alnabilsi street
Trademark
173448
Class
3

Goods/Services
oils for perfumes and scents, bases for flower perfumes,
laundry preparations, breath freshening sprays, cleaning
preparations, scouring solutions, musk perfumery , mint for
perfumery, shampoos*, aromatics essential oils , potpourris
fragrances , color-brightening chemicals for household
purposes laundry , detergents, other than for use in
manufacturing operations and for medical purposes, extracts of
flowers perfumes , incense, essential oils, preparations for
unblocking drain pipes, whiting, perfumes, perfumery, joss
sticks, soap*, essential oils of citron, bases for flower perfumes,
air fragrancing preparations, cakes of soap

20/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

هاي بوينت للتجاره العامه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

55535 ,355355:ب. ص، عمان

3

 شارع سليمان/ العبدلي/ عمان55535 - 355355 ب.ص
النابلسي
الصنف
535443

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 رذاذ,  مستحضرات غسل المالبس, المواد األساسية لعطور األزهار,زيوت للعطور والروائح
 نعناع,  مسك لصناعة العطور, محاليل جلي, مستحضرات للتنظيف,تلطيف رائحة األنفاس
 األوعية التي تحتوي على أوراق الورود,  عطور زيوت عطرية, * الشامبو,لصناعة العطور
 المنظفات عدا,) المواد الكيميائية لزهو األلوان ألغراض منزلية (غسل المالبس,)(معطرات
,  مستخلصات الزهور عطور,عن المستخدمة في العمليات الصناعية ولالستخدامات الطبية
, العطور, المبيضات, مستحضرات منع انسداد أنابيب التصريف, الزيوت العطرية,البخور
 المواد األساسية, الزيوت العطرية من األترج, * الصابون, عود البخور,المواد العطرية
 قطع الصابون,  مستحضرات تعطير الجو,لعطور األزهار
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

19/01/2021

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

عمر السالمه و شريكه
االردن
تضامن
اربد -الشارع الرئيسي  ،ص.ب55553 ,52443:

عنوان التبليغ

ص.ب  55553 - 52443اربد -الشارع الرئيسي

رقم العالمة التجارية

535254

من اجل البضائع/الخدمات التالية
منظفات

الصنف

19/01/2021

Date of

eaaN tpac lppA:
Omar safety company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Irbid- main street, P.O.Box: 16440, 21110

3

Applicant for
P.O.Box 16440 -21110 Irbid- main street
Correspondence
Trademark
173624
Class
3

Goods/Services
Detergents
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تاريخ ايداع الطلب :

02/03/2021

اسم طالب التسجيل:

توجان محمد خالد ابو حشيش

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

االردن
مؤسسة
عمان  ،ص.ب31 ,55135:

عنوان التبليغ

ص.ب  31 - 55135عمان

رقم العالمة التجارية

535135

من اجل البضائع/الخدمات التالية
زيوت ألغراض التجميل

اعالن الجريدة الرسمية

02/03/2021

Date of

eaaN tpac lppA:

Tojan Mohammad Khaled
abu Hashish
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman, P.O.Box: 11592, 95

الصنف

3

Applicant for
P.O.Box 11592 -95 Amman
Correspondence
Trademark
173583
Class
3

Goods/Services
oils for cosmetic purposes
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Date of

02/03/2021

اعالن الجريدة الرسمية

02/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

مهند خليل مذيب خريس

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
555412 ,333:ب. ص، شارع الحصن-اربد

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

 الحصن555412 - 333 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

mohannad khalil mithep
khureis
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Irbid, Al Hussin Street, P.O.Box: 000,
123456
Applicant for
P.O.Box 000 -123456 Irbid, Al Hussin
Correspondence
Street
Trademark
173569
Class
3

Goods/Services
cosmetic dyes, collagen preparations for cosmetic purposes,
herbal extracts for cosmetic purposes, cosmetics, greases for
cosmetic purposes, oils for cosmetic purposes, lotions for
cosmetic purposes, cosmetic preparations for skin care,
pomades for cosmetic purposes

3

الصنف

535123

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مستخلصات األعشاب, مستحضرات الكوالجين الستخدامات التجميل,الصبغات التجميلية
 زيوت ألغراض, مواد دهنية ألغراض التجميل, مستحضرات التجميل,الستخدامات التجميل
 مراهم ألغراض التجميل, مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة, لوشن لغايات التجميل,التجميل
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تاريخ ايداع الطلب :

08/03/2021

اسم طالب التسجيل:

سلمى الزعبي وشريكتها

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

االردن
ذ.م.م
عمان  ،ص.ب55535 ,355533:

عنوان التبليغ

ص.ب  55535 - 355533عمان

رقم العالمة التجارية

535443

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة

اعالن الجريدة الرسمية

08/03/2021

Date of

eaaN tpac lppA:

Salma Al-Zoubi & her
partner
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, P.O.Box: 831379, 11183

الصنف

3

Applicant for
P.O.Box 831379 -11183 Amman
Correspondence
Trademark
173447
Class
3

Goods/Services
cosmetic preparations for skin care
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

12/03/2020

اسم طالب التسجيل:

دي دي بيه سبيشاليتي اليكترونيك ماتيريالز يو اس  ،9ال ال سي

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

 5533ويست سالزبورغ رود ،ميدالند ،ميتشغان - 43232
 3334الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 55534 - 343115
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
535151

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المزلقات ،الزيوت والشحوم

الصنف

12/03/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

DDP SPECIALTY
ELECTRONIC MATERIALS
US 9, LLC
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2200 West Salzburg Road Midland,
Michigan 48686-0994 USA
Applicant for
Correspondence

4

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173525
Class
4

Trademark

Goods/Services
Lubricants, oils and greases
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تاريخ ايداع الطلب :

06/05/2020

اسم طالب التسجيل:

اس .سي .جونسون اند صن ،انك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

 5151هاو ستريت ،راسين ،ويسكونسين ،5552 - 15435
الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 55534 - 343115
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
535152

06/05/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشموع والشمع الذائب ،شموع األترجيّة المستخدمة كطاردات للحشرات ،تحديدا :الشموع
التي تحتوي على مواد طاردة للحشرات ،الشموع المع ّطرة.

S. C. JOHNSON & SON,
INC.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin
53403-2236, USA
Applicant for
Correspondence

4

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173536
Class
4

Trademark

Goods/Services
Candles, wax melts; citronella candles for use as insect
;repellents, namely, candles containing insect repellent
perfumed candles
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

09/07/2020

اسم طالب التسجيل:

ايمان احمد حسين عوض

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان/ش الحزام الدائري  ،ص.ب55135 ,555:

عنوان التبليغ

ص.ب  55135 - 555عمان/ش الحزام الدائري

رقم العالمة التجارية

535113

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الفحم

09/07/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

Eman Ahmad Hussein
Awad
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address
Amman/al hizam al daeri str, P.O.Box:
323, 11593
Amman/al hizam al
4

4

Applicant for
P.O.Box 323 -11593
Correspondence
daeri str
Trademark
173558
Class

Goods/Services
charcoal
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تاريخ ايداع الطلب :

17/11/2020

اسم طالب التسجيل:

رامي فؤاد مصباح يغمور

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

االردن
مؤسسة فردية
وادي ام جرفة  ،ص.ب55255 ,33335:

عنوان التبليغ

ص.ب  55255 - 33335وادي ام جرفة

رقم العالمة التجارية

535535

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الفحم

اعالن الجريدة الرسمية

17/11/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Rami Fuad Mesbah
Yaghmour
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Wadi Um Jarafa st., P.O.Box: 98001, 11623

الصنف

4

Applicant for
P.O.Box 98001 -11623 Wadi Um Jarafa st.
Correspondence
Trademark
173393
Class
4

Goods/Services
Coal
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Date of

10/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

The modern Jordanian for
the manufacture of
heaters parts
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN, P.O.Box: 140833, 11814

Applicant for
P.O.Box 11910 -11910 amman
Correspondence
Trademark
173369
Class
4

Goods/Services
wicks for heaters

4

الصنف

10/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

االردنيه الحديثه لصناعة قطع المدافيء

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
55354 ,543355:ب. ص، عمان

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

 عمان55353 - 55353 ب.ص

عنوان التبليغ

535523

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
فتايل لصوبات الكاز
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Date of

10/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

The modern Jordanian for
the manufacture of
heaters parts
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, P.O.Box: 140833, 11814

Applicant for
P.O.Box 11910 -11910 amman
Correspondence
Trademark
173368
Class
4

Goods/Services
wicks for heaters

4

الصنف

10/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

االردنيه الحديثه لصناعة قطع المدافيء

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
55354 ,543355:ب. ص، عمان

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

 عمان55353 - 55353 ب.ص

عنوان التبليغ

535523

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
فتايل لصوبات الكاز
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تاريخ ايداع الطلب :

29/12/2020

اسم طالب التسجيل:

يوسف عبدالقادر مصطفى االقرع

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان  ،ص.ب53333 ,5333:

عنوان التبليغ

ص.ب  53333 - 5333عمان

رقم العالمة التجارية

535435

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الفحم

اعالن الجريدة الرسمية

29/12/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Yousef Abdelkade
Mustafa Alaqra
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman, P.O.Box: 1888, 18888

الصنف

4

Applicant for
P.O.Box 1888 -18888 Amman
Correspondence
Trademark
173483
Class
4

Goods/Services
coal
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تاريخ ايداع الطلب :

19/01/2021

اسم طالب التسجيل:

محمد خالد سالمه العودات

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

االردن
مؤسسة
عمان  ،ص.ب5555 ,535:

عنوان التبليغ

ص.ب  55535 - 535عمان

رقم العالمة التجارية

535533

اعالن الجريدة الرسمية

19/01/2021

Date of

eaaN tpac lppA:

Mohammad khaled
salameh Alodat
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address AMMAN, P.O.Box: 101, 1121

الصنف

4

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشموع ,قوالب فحم ,قوالب الفحم الحجري قابلة لالحتراق ,الفحم ,فحم الكوك ,الليجنيت (نوع
من الفحم الحجري) ,المواد سريعة االلتهاب ,الوالعات (قداحات) ,فحم اإلنثراسايت ,فحم
وقود

Applicant for
P.O.Box 101 -11191 Amman alhareth ben
Correspondence
qais
Trademark
173370
Class
4

Goods/Services
candles, coal briquettes, combustible briquettes, coal, coke,
lignite, tinder, firelighters, anthracite, charcoal fuel
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Date of

09/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

magnus for import and
exoprt co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -webdeh , P.O.Box: 1375, 13710
Applicant for
P.O.Box 1375 -13710 amman -webdeh
Correspondence
Trademark
173411
Class
5

Goods/Services
food supprements , herbals suppiements , vitamins minerals &
medical medicines namely anti-: -biotic - Antihypertension Hypoglycemic –NASIDs muscles relaxant -Anti-cancer -Antivomiting -Respiratory –Central nervous system -Anti-histamine Contraceptive -Urinary track system products Cardiovascular
system -Analgesics - Diuretics anticoagulant hyperlipidemia
treatment - Fertility products -

5

الصنف

09/03/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة ماغنوس لالستيراد والتصدير

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
55353 ,5531:ب. ص، اللويبدة- عمان

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

اللويبدة-  عمان55353 - 5531 ب.ص

عنوان التبليغ

535455

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مضادات حيوية مخفضات,مكمالت غذائية و مكمالت عشبية و فيتامينات و معادن و االدوية
 ادوية ضد امراض السرطان- مضاد التهاب مرخيات العضالت- مخفضات سكر الدم-ضغط الدم
 مضادات- ادوية امراض الجهاز العصبي المركزي- ادوية لعالج ضيق النفس- مضاد للقيء مسكنات-  عالج الفشل القلبي- مضادات التهاب المجاري البولية-  مضادات حمل-تحسس
-  عالج العقم-  مضاد دهون في الدم- مضاد تخثر الدم-  مدررات بول- االلم
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Date of

27/04/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Abbott Laboratories
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 100 Abbott Park Road, Abbott Park,
Illinois 60064, USA

Goods/Services
Dietetic foods and substances adapted for medical use, namely,
powdered milk substitute adapted for medical use for the
nutritional support of metabolic disorders; infant formula and
food for infants; dietary and nutritional supplements for humans
for the nutritional support of metabolic disorders.

: تاريخ ايداع الطلب

ابوت البوراتوريز
امريكا
شركة اجنبية

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

 والية ايللينوي،  مدينة ابوت بارك،  ابوت بارك رود533
 الواليات المتحدة االميركية,23324
55534 - 343115 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173380
Class
5

27/04/2020

5

الصنف

535533

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 بدائل الحليب المجفف المعدة، : تحديدا،أغذية ومواد الحمية المعدّة لالستخدام الطبي
لالستخدام للدعم الغذائي لالضطرابات األيضية؛ حليب األطفال للرضع واألطعمة للرضع؛
.مكمالت الحمية والغذائية للبشر للدعم الغذائي لالضطرابات األيضية
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تاريخ ايداع الطلب :

06/05/2020

اسم طالب التسجيل:

اس .سي .جونسون اند صن ،انك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

 5151هاو ستريت ،راسين ،ويسكونسين ،5552 - 15435
الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 55534 - 343115
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
535153

06/05/2020

Date of

الصنف

S. C. JOHNSON & SON,
INC.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin
53403-2236, USA
Applicant for
Correspondence

5

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المطهرات على شكل سوائل وبخاخات عدا عن كونها مستخدمة للجسم ،معطرات رائحة الجو،
مزيالت الروائح الكريهة من الجو ،مستحضرات تنقية الجو ،مزيالت الروائح الكريهة من
سجاد والغرف ،مزيالت الروائح الكريهة من األقمشة ،مبيدات الحشرات ،طاردات الحشرات،
المناشف المبللة التي تحتوي على مواد طاردة للحشرات تستخدم للجسم ،اللفائف الطاردة
للبعوض ،طعوم الحشرات التي تحتوي على مبيدات حشرات للقضاء على الحشرات واآلفات،
المراهم الطبية لتخفيف الحكة واالحمرار نتيجة قرصات البعوض ،تركيبات مضادات بخاخ
الفطريات لألقدام ،مزيالت الروائح الكريهة لألقدام.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173529
Class
5

Trademark

Goods/Services
;Liquid and spray disinfectants other than for use on the body
air fresheners; air deodorants; air purifying preparations; carpet
and room deodorizers; fabric deodorizers; insecticides; insect
repellents; towelettes premoistened with insect repellent for use
on the body; mosquito repellent coils; insect baits containing
insecticides for insect and pest control; medicated ointments
for relieving itching and redness from insect bites, combination
antifungal spray for feet; deodorants for footwear
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تاريخ ايداع الطلب :

23/07/2020

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

براندت كونسوليديتيد ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 5351كوك ميل رود ،سبرينغفيلد ،إلينوي  ،25355الواليات
المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  55535 - 355533مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 534شارع مكة ،عمان -
االردن
5
الصنف
535153

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مبيدات اآلفات ،مبيدات الفطريات ،مبيدات األعشاب الضارة.

23/07/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Brandt Consolidated, Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2935 Koke Mill Road, Springfield, IL 62711,
USA
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173517
Class
5

Trademark

Goods/Services
Pesticides; fungicides; herbicides.
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Date of

09/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

09/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

رياض موسى محمد حجازي

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

Riyad Mousa mohammad
Hijazi
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman Ibn zareeq street,sport city,
P.O.Box: 960377, 11196

,323533:ب. ص، عمان المدينة الرياضية شارع ابن زريق
55532

Applicant for
P.O.Box 960377 -11196 Amman Ibn
Correspondence
zareeq street,sport city
Trademark
173384
Class
5

 عمان المدينة الرياضية شارع ابن55532 - 323533 ب.ص
زريق
5
الصنف
535534

Goods/Services
Sanitizers, disinfectants, medical alcohol, ultrasound gel, Foam
Hand Sanitizer

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 معقم ايدي رغوة, التراساوند جل, كحول طبي, معقمات ومطهرات
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Date of

02/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

02/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة التقدم للصناعات الدوائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

Al Taqadom For
pharmaceutical Industries
Co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman- Sport sity/queen rania al abdallah
str, P.O.Box: 1019, 11947

،  ش الملكة رانيا العبدهللا/  المدينة الرياضية-عما ن
55343 ,5353:ب.ص

Applicant for
Amman- Sport sity/queen rania al abdallah
Correspondence
str, P.O.Box: 1019, 11947
Trademark
173633
Class
5

،  ش الملكة رانيا العبدهللا/  المدينة الرياضية-عما ن
55343 ,5353:ب.ص
الصنف
535255

Goods/Services
medicines for human purposes, medicine prescribed to treat
parkinsons disease

5

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 دواء يوصف لعالج مرض الشلل الرعاش,ادوية لالغراض البشريه
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Date of

02/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

02/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة التقدم للصناعات الدوائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
55343 ,5353:ب. ص، ش الملكة رانيا العبدهللا/عمان

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

55343 ,5353:ب. ص، ش الملكة رانيا العبدهللا/عمان

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

Al Taqadom For
pharmaceutical Industries
Co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/queen rania al abdallah str,
P.O.Box: 1019, 11947
Applicant for
amman/queen rania al abdallah str,
Correspondence
P.O.Box: 1019, 11947
Trademark
173631
Class
5

Goods/Services
human medicinal drug that helps in getting rid of headaches
and nausea and helps in the rapid elimination of aches and
pains, muscle and joint pain, back pain; Muscle sprains and
Strains, dental pain, menstrual pain

5

الصنف

535255

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضر دواء طبي بشري يساعد قي التخلص من الصداع والغثيان و يساعد في التخلص
, آالم الظهر ؛ االلتواء العضلي والتوترات,السريع من أوجاع وآالم العضالت وآالم المفاصل
. آالم األسنان ألم الدورة الشهرية؛
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Date of

اعالن الجريدة الرسمية

02/09/2020

02/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة التقدم للصناعات الدوائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
55343 ,5353:ب. ص، ش الملكة رانيا العبدهللا/عمان

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

55343 ,5353:ب. ص، ش الملكة رانيا العبدهللا/عمان

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

Al Taqadom For
pharmaceutical Industries
Co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/queen rania al abdallah str,
P.O.Box: 1019, 11947
Applicant for
Correspondence
Trademark

amman/queen rania al abdallah str, P.O.Box:
1019, 11947

173634

Class

5

Goods/Services
Medicines for human purposes , medicine to treat mental
illnesses such as schizophrenia. Bipolar disorder and delirium

5

الصنف

535254

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 دواء لعالج االمراض النفسية مثل مرض الفصام ؛ االضطراب,دواء لالغراض البشريه
. ثنائي القطب والهذيان
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Date of

02/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

02/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة التقدم للصناعات الدوائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
55343 ,5353:ب. ص، ش الملكة رانيا العبدهللا/عمان

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

55343 ,5353:ب. ص، ش الملكة رانيا العبدهللا/عمان

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

Al Taqadom For
pharmaceutical Industries
Co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/queen rania al abdallah str,
P.O.Box: 1019, 11947
Applicant for
amman/queen rania al abdallah str,
Correspondence
P.O.Box: 1019, 11947
Trademark
173635
Class
5

Goods/Services
medicines for human purposes, treating symptoms associated
with allergic rhinitis and dust allergy in adults,and children

5

الصنف

535251

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
ادوية لالغراض البشريه دواء مضاد للحساسية ويستخدم لدى البالغين واالطفال
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تاريخ ايداع الطلب :

10/09/2020

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

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Roche Diagnostics GmbH
lpc oapN ty
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim,
Germany

ساندهوفر شتراسيه  23531 ،552مانهايم ،المانيا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 55534 - 343115
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
535235

من اجل البضائع/الخدمات التالية
منتجات التشخيص في المختبر لالستخدام الطبي.

الصنف

10/09/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173603
Class
5

Trademark

Goods/Services
In-vitro diagnostic products for medical use.
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تاريخ ايداع الطلب :

10/09/2020

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

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Roche Diagnostics GmbH
lpc oapN ty
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim,
Germany

ساندهوفر شتراسيه  23531 ،552مانهايم ،المانيا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 55534 - 343115
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
535234

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الكواشف وعوامل التشخيص في المختبر لألغراض الطبية؛ محاليل التحكم وكواشف التحكم
لالستخدام على األجهزة واألدوات الطبية ،كل ذلك أيضًا في شكل مجموعات.

10/09/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173604
Class
5

Trademark

Goods/Services
;Reagents and in vitro diagnostic agents for medical purposes
control solutions and control reagents for use on medical
apparatus and instruments, all also in form of kits.
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تاريخ ايداع الطلب :

14/09/2020

اسم طالب التسجيل:

سانتين فارماسيوتيكال كو ،.ليمتد.

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

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،53-3شيموشينغو -5تشوم ،هيغاشيودوغاوا-كو ،اوساكا
 ،3215-155اليابان
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  55535 - 355533مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 534شارع مكة ،عمان -
االردن
5
الصنف
535543

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الخاصة بطب العيون

14/09/2020
Santen Pharmaceutical
Co., Ltd.

Date of

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 9-19, Shimoshinjo 3-chome,
Higashiyodogawa-ku, Osaka 533-8651,
Japan
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173340
Class
5

Trademark

Goods/Services
Ophthalmic preparations.
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Date of

14/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

14/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة التقدم للصناعات الدوائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
55343 ,5353:ب. ص، ش الملكه رانيا العبدهللا/عمان

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

55343 ,5353:ب. ص، ش الملكه رانيا العبدهللا/عمان

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

AL Taqqadom For
pharmaceuticl Industries
co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/queen rania al abdallah, P.O.Box:
1019, 11947
Applicant for
amman/queen rania al abdallah, P.O.Box:
Correspondence
1019, 11947
Trademark
173632
Class
5

Goods/Services
Medicines for human purposes medicine for seasonal allergic
rhinitis

5

الصنف

535255

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
ادوية لالغراض البشرية عالج التهاب االنف التحسسي الموسمي
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تاريخ ايداع الطلب :

15/09/2020

اسم طالب التسجيل:

فيرتيكـس فارماسـوتيكالز إنكوربوريتد

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 13نورثرن أفنيو ،بوسـطن ،ماسـاشـوسـيتـس - 35553
 ،5325الواليات المتحدة األمريكية
شركة العالمة الثالثية لالستشارات)ترايمارك ( ص.ب - 3333
 35 55553شارع الشريف ناصر بن جميل ،وادي صقرة ،
عمان
5
الصنف
535121

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصيدالنية للعالج والوقاية من أمراض المناعة الذاتية ،والسرطان ،والتليف
الكيسي ،وأمراض القلب ،واألوعية الدموية ،وااللتهابات ،وحاالت أو اضطرابات الجهاز
العصبي المركزي والجهاز العصبي المحيطي ،والتهاب الكبد-ج ،والسكتة الدماغية واألعراض
الناجمة عن رفض زرع األعضاء ،وفقر الدم المنجلي ،و نقص أنتيتريبسين ألفا ،?-وأمراض
الكلى المتعدد الكيسات السائدة ،واألمراض الوراثية ،ومرض السكري ،والثالسيميا بيتا،
واضطرابات الكلى.

15/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

VERTEX
PHARMACEUTICALS
INCORPORATED
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 50 Northern Avenue, Boston,
Massachusetts 02210-1862, USA
Applicant for
Correspondence

)Trimark Consulting Company (Trimark
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
173565
Class
5

Trademark

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of
autoinmune diseases, cancer, cystic fibrosis, cardiovascular
diseases, inflammation, conditions or disorders of the central
nervous system and peripheral nervous system, hepatitis-C,
stroke and transplant rejection, sickle cell anemia, Alpha-1
antitrypsin deficiency, autosomal dominant polycystic kidney
disease, genetic diseases, diabetes, beta thalassemia, kidney
disorders ,
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تاريخ ايداع الطلب :

15/09/2020

اسم طالب التسجيل:

فيرتيكـس فارماسـوتيكالز إنكوربوريتد

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 13نورثرن أفنيو ،بوسـطن ،ماسـاشـوسـيتـس - 35553
 ،5325الواليات المتحدة األمريكية
شركة العالمة الثالثية لالستشارات ( ترايمارك ) ص.ب
 35 55553 - 3333شارع الشريف ناصر بن جميل ،وادي
صقرة  ،عمان
5
الصنف
535122

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصيدالنية للعالج والوقاية من أمراض المناعة الذاتية ،والسرطان ،والتليف
الكيسي ،وأمراض القلب ،واألوعية الدموية ،وااللتهابات ،وحاالت أو اضطرابات الجهاز
العصبي المركزي والجهاز العصبي المحيطي ،والتهاب الكبد-ج ،والسكتة الدماغية واألعراض
الناجمة عن رفض زرع األعضاء ،وفقر الدم المنجلي ،و نقص أنتيتريبسين ألفا ،?-وأمراض
الكلى المتعدد الكيسات السائدة ،واألمراض الوراثية ،ومرض السكري ،والثالسيميا بيتا،
واضطرابات الكلى.

15/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

VERTEX
PHARMACEUTICALS
INCORPORATED
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 50 Northern Avenue, Boston,
Massachusetts 02210-1862, USA
Applicant for
Correspondence

)Trimark Consulting Company (Trimark
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
173566
Class
5

Trademark

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of
autoimmune diseases, cancer, cystic fibrosis, cardiovascular
diseases, inflammation, conditions or disorders of the central
nervous system and peripheral nervous system, hepatitis-C,
stroke and transplant rejection, sickle cell anemia, Alpha-1
antitrypsin deficiency, autosomal dominant polycystic kidney
disease, genetic diseases, diabetes, beta thalassemia, kidney
disorders

50

تاريخ ايداع الطلب :

17/09/2020

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

بفايزر انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
PFIZER INC.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 235 East 42nd Street, New York, 100175755, USA

 551ايست فورتي سيكند ستريت ،نيويورك- 53353 ،
 ،1311الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 55534 - 343115
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
535133

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض المناعة الذاتية واألمراض القلبية الوعائية وأمراض
الجهاز العصبي المركزي والغدد الصماء والجهاز الهضمي واألمراض الجينية والمسببة
للعدوى وااللتهابية وأمراض الكلى والكبد والمتعلقة بسن اليأس واأليضية وأمراض الجهاز
العضلي الهيكلي وأمراض التنكس العصبي واألمراض العصبية واألمراض واالضطرابات
العصبية العضلية والفيروسية؛ المستحضرات الصيدالنية لمعالجةإضطرابات الدم واضطرابات
نمو العظام واضطرابات البشرة والتهاب ال مفاصل والسرطان وارتفاع ضغط الدم واآلالم
والسكتة الدماغية والسمنة ومرض السكري؛ المستحضرات الصيدالنية ،تحديدا:
المستحضرات المضادّة للعدوى والمستحضرات الطبية الجلدية ومستحضرات اإلقالع عن
التدخين؛ اللقاحات

17/09/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173598
Class
5

Trademark

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for the treatment of autoimmune,
cardiovascular, central nervous system, endocrine,
gastrointestinal, genetic, infectious, inflammatory, kidney, liver,
menopausal, metabolic, musculoskeletal, neurodegenerative,
;neurological, neuromuscular and viral diseases and disorders
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood
disorders, bone growth disorders, skin disorders, arthritis,
;cancer, hypertension, pain, stroke, obesity and diabetes
Pharmaceutical preparations, namely, anti-infective
preparations, medicated dermatological preparations and
smoking cessation preparations; Vaccines
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تاريخ ايداع الطلب :

28/09/2020

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

جونسن آند جونسن
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
JOHNSON & JOHNSON
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW
BRUNSWICK, NEW JERSEY USA 08933

ون جونسن آند جونسن بالزا  ,نيو برونزويك  ,نيوجيرسي
 , 33355الواليات المتحدة األمريكية
بيانات للملكية الفكريةص.ب  55535 - 353133بناية رقم
 ، 3حي الصالحين  ،شارع محمد هليل عمان
535253

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات صيدالنية لعالج أمراض األورام

الصنف

28/09/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

5

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
173619
Class
5

Trademark

Goods/Services
Human pharmaceuticals for the treatment of oncologic diseases
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Date of

29/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
ARKRAY, Inc.
lpc oapN ty
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 57, Nishi Aketa-cho, Higashi-kujo, Minamiku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.
Applicant for
Correspondence
Trademark

UNITED TRADEMARK & PATENT
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7,
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
173331
Class
5

Goods/Services
Medical and veterinary preparations; diagnostic test reagents
for medical or veterinary purposes; diagnostic test reagents for
medical or veterinary purposes for testing of urine; diagnostic
test reagents for medical or veterinary purposes for calibration
adjustment of urine test; pharmaceutical preparations for use
with medical and veterinary diagnostic imaging apparatus;
control solutions and sheath solutions for use with medical and
veterinary diagnostic imaging apparatus

29/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

. إنك،أركراي
يابان
شركة اجنبية

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

،  مينامي – كو،  هيجاشي – كوجو، تشو- نيشي أكيتا،13
 اليابان،كيوتو – شي كيوتو
ب.الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراعص
الطابق- مجمع شيكاغو-العبدلي- عمان55533 - 351315
3 مكتب رقم-الثاني
5
الصنف
535555

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
;مستحضرات بيطرية وطبية; كواشف فحوص طبية للغايات الطبية والبيطرية
كواشف فحوص طبية للغايات الطبية والبيطرية لفحص البول; كواشف فحوص طبية للغايات
الطبية والبيطرية لضبط معايرة فحص البول; مستحضرات صيدالنية لالستخدام في أجهزة
التشخيص ا الشعاعي الطبي و البيطري; محاليل تحكم و محاليل غمد لالستخدام في أجهزة
التشخيص االشعاعي الطبي و البيطري
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Date of

01/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Advanced Agrochemicals
And Veterinary Product
Industrial Co.
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Jordan - Sahab - industrial Estate,
P.O.Box: 294, 11512
Applicant for
P.O.Box 294 -11512 Jordan - Sahab Correspondence
industrial Estate
Trademark
173627
Class
5

Goods/Services
veterinary preparations

5

01/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

المتقدمة لصناعةالمبيدات الزراعيةوالعالجات البيطرية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
55155 ,534:ب. ص، سحاب- عمان

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

 سحاب-  عمان55155 - 534 ب.ص

عنوان التبليغ

الصنف

535253

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات البيطرية
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Date of

09/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Alwazir company for
industry detergent
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman, P.O.Box: 16, 11512

Applicant for
P.O.Box 16 -11512 amman
Correspondence
Trademark
173573
Class
5

5

الصنف

09/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

الوزير لصناعة المنظفات

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
55155 ,52:ب. ص، عمان

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

 عمان55155 - 52 ب.ص

عنوان التبليغ

535135

رقم العالمة التجارية

Goods/Services
Antiseptics,air freshener for medical purposes , reparation
,anthelmintics, alms formedical purposes,bath salts for medical
purposes,biocides,disinfectants for chemical toilets,food for
babies,liniments,opodeldoc,rat poison ,repellents ,Babies'
napkin-pants

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أمالح استحمام لغايات،بلسم لغايات طبية،طاردات ديدان، ملطف جو لغايات طبية،معقمات
مراهم،أغذية للرضع و األطفال،مطهرات كيميائية لتنظيف الجروح،مبيدات حيوية،طبية
 فوط أطفال،طاردات حشرات،سم فئران،مرهم الصابون،مسكنة

The registration of this trademark does not give owners the
right to use word (Baby Smiley)if used separately from the mark

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة (بيبي سمايلي) بمعزل
عن العالمه
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Date of

20/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Alwazir company for
industry detergent
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman, P.O.Box: 16, 11512

Applicant for
P.O.Box 16 -11512 amman
Correspondence
Trademark
173444
Class
5

Goods/Services
antiseptics,air freshener for medical purposes ,
preparation,anthelmintics,balms formedical purposes,bath salts
for medical purposes,biocides,disinfectants for chemical
toilets,food for , babies,liniments,opodeldoc,rat
poison,repellents, Women Towel
The registration of this trade mark does not give owners the
exclusive right to use the general words separately from the
mark

5

الصنف

20/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

الوزير لصناعة المنظفات

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
55155 ,52:ب. ص، عمان

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

 عمان55155 - 52 ب.ص

عنوان التبليغ

535444

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أمالح استحمام لغايات،بلسم لغايات طبية،طاردات ديدان، ملطف جو لغايات طبية،معقمات
مراهم،أغذية للرضع و األطفال،مطهرات كيميائية لتنظيف الجروح،مبيدات حيوية،طبية
 فوط نسائية،طاردات حشرات،سم فئران،مرهم الصابون،مسكنة
إن تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة بمعزل عن
العالمة
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Date of

22/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
pureseen hawama
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address aqaba, P.O.Box: 211463, 11121

Applicant for
P.O.Box 211463 -11121 aqaba
Correspondence
Trademark
173432
Class
5

Goods/Services
disinfectants for hygiene purposes, antiseptics, depuratives

5

الصنف

22/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

الرؤية النقية هواء ماء
االردن
م.م.ذ
55555 ,555425:ب. ص، العقبة

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

 العقبة55555 - 555425 ب.ص

عنوان التبليغ

535455

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 المنقيات, معقمات,مطهرات ألغراض صحية
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تاريخ ايداع الطلب :

22/01/2020

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

شركة لسبوس التجارية
االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
lispos trading company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman-thqafah str-alhag building-3th
floor, P.O.Box: 110196, 961521

عمان-شارع الثقافة-عمارة الحاج التجاري ط، 5
ص.ب325155 ,553532:
عمان-شارع الثقافة-عمارة الحاج التجاري ط، 5
ص.ب325155 ,553532:
الصنف
535435

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اقفال االبواب

22/01/2020

Date of

6

Applicant for
amman-thqafah str-alhag building-3th
Correspondence
floor, P.O.Box: 110196, 961521
Trademark
173471
Class
6

Goods/Services
door locks
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تاريخ ايداع الطلب :

15/09/2020

اسم طالب التسجيل:

الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد )

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

سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Hadeed Saudi Iron and
Steel Company
lpc oapN ty
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Street 272, Industrial zone, Jubail 31961,
Saudi Arabia

شارع  ، 535المنصقة الصناعية ،الجبيل  ،55325السعودية

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 55534 - 343115
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
535133

15/09/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
قضبان الصلب المسلح (حديد التسليح) وحديد التسليح على شكل لفائف وقضبان األسالك
وكتل معدنية والواح ولفائف وألواح مدرفلة على الساخن ولفائف وصفائح الفوالذ المسطحة
المدرفلة على البارد والفوالذ المطلي بالمعدن والفوالذ العضوي المطلي المجلفن المدرفل ع لى
البارد والشقوق المدرفلة على البارد والشقوق المجلفنة المدرفلة على البارد ولفائف الفوالذ
الخفيف ذات نسبة الكربون العالية المدرفلة على الساخن والشقوق المدرفلة على الساخن
واللفائف المجلفنة المطلية مسبقًا

Applicant for
Correspondence

6

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173597
Class
6

Trademark

Goods/Services
Reinforced Steel Bar (Rebar), Rebar in Coil, Wire Rod, Billet,
Slab, Flat Hot Rolled Coils and Sheets, Cold Rolled Flat Steel
Coils and Sheets, Metalic Coated Steel, Organic Coated Steel,
Cold Rolled Galvanized, Cold Rolled Slit, Cold Rolled Slit
Galvanized, Hot Rolled Mild and High Carbon Steel Coil, Hot
Rolled Slit , Pre Painted Galvanized Coil
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

17/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة دماس لمواد البناء

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

االردن
ذ.م.م
عمان -الوحدات  ،ص.ب55553 ,253353:

عنوان التبليغ

ص.ب  55553 - 253353عمان -الوحدات

رقم العالمة التجارية

535535

17/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مقابض معدنية لالبواب ,اقفال لالبواب ,مزاليج لالبواب  ,مصنوعات حديدية لالبواب ,اقفال
معدنية ,سندانات

Damas company for
Material of Bulding
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman-Al wihdat, P.O.Box: 620730, 11118

6

Applicant for
P.O.Box 620730 -11118 amman-Al wihdat
Correspondence
Trademark
173382
Class
6

Goods/Services
Metal door handles, door locks, door latches, iron crafts for
doors, metal locks, anvils
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

17/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة دماس لمواد البناء

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

االردن
ذ.م.م
عمان -الوحدات  ،ص.ب55553 ,253353:

عنوان التبليغ

ص.ب  55553 - 253353عمان -الوحدات

رقم العالمة التجارية

535535

17/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مقابض معدنية لالبواب ,اقفال لالبواب ,مزاليج لالبواب  ,مصنوعات حديدية لالبواب ,اقفال
معدنية ,سندانات

Damas Company for
Material of Bulding
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman-Al wihdat, P.O.Box: 620730, 11118

6

Applicant for
P.O.Box 620730 -11118 amman-Al wihdat
Correspondence
Trademark
173383
Class
6

Goods/Services
Metal door handles, door locks, door latches, iron crafts for
doors, metal locks, anvils
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

17/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة دماس لمواد البناء

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

االردن
ذ.م.م
عمان -الوحدات  ،ص.ب55553 ,253353:

عنوان التبليغ

ص.ب  55553 - 253353عمان -الوحدات

رقم العالمة التجارية

535535

17/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مقابض معدنية لالبواب ,اقفال لالبواب ,مزاليج لالبواب  ,مصنوعات حديدية لالبواب ,اقفال
معدنية ,سندانات

Damas Company for
Material of Bulding
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman-Al wihdat, P.O.Box: 620730, 11118

6

Applicant for
P.O.Box 620730 -11118 amman-Al wihdat
Correspondence
Trademark
173381
Class
6

Goods/Services
Metal door handles, door locks, door latches, iron crafts for
doors, metal locks, anvils
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تاريخ ايداع الطلب :

06/08/2020

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

اومت بلفورتي اس.آر.ال.
ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فيا مادونا دانتجيانو  25355 ،5بلفورتي ديل شينتي
(ماشيراتا) ،إيطاليا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  55535 - 355533مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 534شارع مكة ،عمان -
االردن
7
الصنف
535513

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مطاحن القهوة الكهربائية ،مطاحن القهوة التي تعمل بالطاقة ،األجهزة الكهربائية المستخدمة
في المطبخ للطحن ،مطاحن الفلفل عدا التي تعمل باليد ،مطاحن التوابل الكهربائية ،معالجات
الطعام الكهربائية ،أجهزة المطبخ الكهربائية للتقطيع والخلط والضغط ،آالت المطبخ
الكهربائية ،أدوات المطبخ الكهربائية ،خافقات القهوة الكهربائية ،خافقات الحليب الكهربائية،
آالت صنع المشروبات ،خالطات كهربائية لألغراض المنزلية ،آالت إعداد الطعام
الكهروميكانيكية ،خافقات الطعام الكهربائية ،خالطات الطعام الكهربائية ،المبشرات
الكهربائية ،آالت البيع بالقطع النقدية.

06/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
OMT BELFORTE S.R.L.
lpc oapN ty
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Madonna D'Antegiano 2, 62031
BELFORTE DEL CHIENTI (MC), Italy
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173357
Class
7

Trademark

Goods/Services
;Electric coffee grinders; power-operated coffee grinders
electrical appliances used in kitchen for milling; pepper mills,
other than hand-operated; spice grinders (electric -); food
processors, electric; electric kitchen appliances for chopping,
mixing, pressing; kitchen machines, electric; electric kitchen
tools; electric coffee frothers; electric milk frothers; beverage
making machines; electric mixers for household purposes; food
preparation machines, electromechanical; food whisks (electric
-); electric food blenders; graters, electric; vending machines.
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تاريخ ايداع الطلب :

06/08/2020

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

اومت بلفورتي اس.آر.ال.
ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فيا مادونا دانتجيانو  25355 ،5بلفورتي ديل شينتي
(ماشيراتا) ،إيطاليا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  55535 - 355533مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 534شارع مكة ،عمان -
االردن
7
الصنف
535523

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مطاحن القهوة ال كهربائية ،مطاحن القهوة التي تعمل بالطاقة ،األجهزة الكهربائية المستخدمة
في المطبخ للطحن ،مطاحن الفلفل عدا التي تعمل باليد ،مطاحن التوابل الكهربائية ،معالجات
الطعام الكهربائية ،أجهزة المطبخ الكهربائية للتقطيع والخلط والضغط ،آالت المطبخ
الكهربائية ،أدوات المط بخ الكهربائية ،خافقات القهوة الكهربائية ،خافقات الحليب الكهربائية،
آالت صنع المشروبات ،خالطات كهربائية لألغراض المنزلية ،آالت إعداد الطعام
الكهروميكانيكية ،خافقات الطعام الكهربائية ،خالطات الطعام الكهربائية ،المبشرات
الكهربائية ،آالت البيع بالقطع النقدية.

06/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
OMT BELFORTE S.R.L.
lpc oapN ty
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Madonna D'Antegiano 2, 62031
BELFORTE DEL CHIENTI (MC), Italy
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173360
Class
7

Trademark

Goods/Services
;Electric coffee grinders; power-operated coffee grinders
electrical appliances used in kitchen for milling; pepper mills,
other than hand-operated; spice grinders (electric -); food
processors, electric; electric kitchen appliances for chopping,
mixing, pressing; kitchen machines, electric; electric kitchen
tools; electric coffee frothers; electric milk frothers; beverage
making machines; electric mixers for household purposes; food
preparation machines, electromechanical; food whisks (electric
-); electric food blenders; graters, electric; vending machines.
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Date of

16/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Weichai Power Co., Ltd.
lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 197, Section A, Fu Shou East Street, High
Technology Industrial Development Zone,
Weifang City, Shandong Province, China

Goods/Services
Dynamos; Generators of electricity; Motors, electric, other than
for land vehicles; Engines for boats; Engines, other than for
land vehicles; Emergency power generators; Hydraulic engines
and motors; Agricultural machines namely: Agricultural
elevators; Ploughs; Saws [machines]; Reapers and thresher;
Harrows; Fertilizer spreaders; Seeders; Sprayers; Mowers;
Transplanters, Internal combustion engines, other than for land
vehicles; Diesel engines, other than for land vehicles.
Disclaimer: The registration of this trademark does not give its
owner the exclusive rights to use the word MOTEURS apart
from the mark

: تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.وييشاي باور كو
الصين
شركة اجنبية

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

 هاي تكنولوجي، فو شو إيست ستريت، سيكشن إيه،533
، شاندونغ بروفينس، وييفانغ سيتي،انداستلاير ديفلوبمنت زون
الصين
55534 - 345515 ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، 13  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي

Applicant for
Correspondence

Trademark

The Right Choice IP P.O.Box 841153 11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
173385
Class
7

16/08/2020

7

الصنف

535531

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مولدات كهربائية؛ مولدات الكهرباء؛ محركات كهربائية ما عدا المستخدمة في المركبات
البرية؛ مكائن للقوارب؛ مكائن ما عدا المستخدمة في المركبات البرية؛ مولدات طاقة
، محاريث، للطوارئ؛ مكائن ومحركات هيدرولية؛ آالت زراعية وتحديدا رافعات زراعية
،  االت بذر،  رشاشات اسمدة،  امشاط لتمهيد التربة،  حصادات ودراسات، )مناشير ( االت
 ما عدا، محركات االحتراق الداخلي،  االت زرع وحرث،  االت جز العشب، االت رش
. ما عدا المستخدمة في المركبات البرية،المستخدمة في المركبات البرية؛ محركات الديزل

 ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستخدام كلمة:التنازل
 اذا ما وردت بمعزل عن العالمةSRUETOM
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Date of

14/05/2015

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Revert S.r.l.
lpc oapN ty
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Tagliapietra 22, 32100 Belluno BL-Italy

Applicant for
Abu- Ghazaleh Intellectual Property Correspondence
P.O.Box 921100 Amman 11192 , Jordan
Trademark
173378
Class
9

Goods/Services
Optical apparatus and instruments, spectacles, sunglasses,
goggles, eyeglasses, spectacle lenses, contact lenses,
spectacle frames, spectacle cases, cases for contact lenses,
parts and accessories of the all mentioned products.

14/05/2015

: تاريخ ايداع الطلب

. إل. آر. ريفيرت اس
ايطاليا
شركة اجنبية

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

 ايطاليا- بيلونو بي ال55533 ،55 فيا تاجليابيترا

55535  عمان355533 ب. ص- ابو غزالة للملكية الفكرية
االردن
9
الصنف
535533

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أجهزة وأدوات بصرية ونظارات ونظارات شمسية ونظارات واقية ونظارات طبية وعدسات
نظارات وعدسات الصقة وإطارات نظارات وعلب نظارات وعلب للعدسات الالصقة وأجزاء
وإكسسوارات لجميع السلع المذكورة

66

Date of

07/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Abbott Diabetes Care Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1420 Harbor Bay Parkway, Alameda,
California 94502, USA

Goods/Services
Software in the field of medical diagnostics; health data
management software; medical software for sharing, reporting,
maintaining, managing, monitoring, and analyzing analyte data;
mobile applications for sharing, reporting, maintaining,
managing, monitoring, and analyzing analyte data; medical
software for disease management; software in the fields of
nutrition, health, wellness, and diabetes management; mobile
applications in the fields of nutrition, health, wellness, and
diabetes management; providing downloadable electronic
newsletters in the fields of nutrition, health, wellness, and
diabetes management.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word "LINKUP" whenever appearing
differently or separately from the mark.

: تاريخ ايداع الطلب

.ابوت ديابيتيس كير انك
امريكا
شركة اجنبية

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

،34135  كاليفورنيا،  الميدا، هاربور باي باركواي5453
الواليات المتحدة االميركية
55534 - 343115 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173541
Class
9

07/10/2019

9

الصنف

535145

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
البرمجيات في مجال التشخيصات الطبية؛ برمجيات إدارة بيانات الص ّحة؛ البرمجيات الطبية
للمشاركة وتقديم التقارير وحفظ وإدارة والمراقبة وتحليل بيانات الخالئل؛ تطبيقات الهواتف
النقالة للمشاركة وتقديم التقارير وحفظ وإدارة ومراقبة وتحليل بيانات الخالئل؛ البرمجيات
الطبية إلدارة األمراض؛ البرمجيات في مجاالت التغذية والصحة والعافية والتعامل مع مرض
السكري؛ تطبيقات الهواتف النقالة في مجاالت التغذية والصحة والعافية والتعامل مع مرض
السكري؛ خدمات توفير الرسائل اإلخبارية اإللكترونية القابلة للتحميل في مجاالت التغذية
والصحة والعافية والتعامل مع مرض السكري

" عندما تظهرPUlNTL" ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال الكلمة
.بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب :

01/12/2019

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

هب 71ليمتد
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

الطابق  ، 55برج السلع ،مربعة سوق أبوظبي العالمي ،جزيرة
الماريا ،أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
ص.ب  55531 - 53311ابراج إعمار  -الدوار السادس -برج
ب  -الطابق 55
9
الصنف
535523

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجهزة ومعدات القياس تحديدًا المستخدمة في األجهزة واألدوات العلمية والمالحية
والطبوغرافية أجهزة وأدوات الرصد الجوي واألجهزة واألدوات الصناعية ولالستخدام في
المختبرات وثيرموستات (موازين الحرارة) ليست لغايات طبية وبارومترات (أجهزة قياس
الضغط الجوي) وأجهزة قياس شدة التيار الكهربائي وفولتمترات (أجهزة قياس الفلطية)
وأجهزة قياس رطوبة الجو وأجهزة اختبار ليست لغايات طبية وتلسكوبات وبريسكوبات
(مناظير مراقبة غير مرئية) وبوصالت اتجاهية ومؤشرات السرعة وأجهزة المختبرات
ومي كروسكوبات (مجاهر) ونظارات مكبرة ووحدات تقطير ومناظير ثنائية وأفران ومواقد
للتجارب المخبرية ،آالت تسجيل النقد وآالت حاسبة ومعدات معالجة البيانات وأجهزة
الكمبيوتر ،برامج كمبيوتر ،أجهزة إطفاء الحرائق.

01/12/2019

Date of

eaaN tpac lppA:
HUB71 Ltd.
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 22nd Floor, Al Sila Tower, Abu Dhabi
Global Market Square, Al Maryah Island
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Applicant for
P.O.Box 18055 -11195 Emmar Towrs, 6th
Correspondence
Circle, Tower B, 11th Floor
Trademark
173367
Class
9

Goods/Services
Measurement apparatus and equipment including those for
scientific, nautical, topographic, meteorological, industrial and
laboratory purposes, thermometers, not for medical purposes,
barometers, ammeters, voltmeters, hygrometers, testing
apparatus not for medical purposes, telescopes, periscopes,
directional compasses, speed indicators, laboratory apparatus,
microscopes, magnifying glasses, stills, binoculars, ovens and
furnaces for laboratory experiments; cash registers, calculating
machines, data processing equipment, computers; computer
software; fire-extinguishing apparatus.
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تاريخ ايداع الطلب :

17/02/2020

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

البنك العربي ش.م.ع
االردن
مساهمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة  ، 3ص.ب,313141:
55531
ص.ب  55531 - 313141عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة
3
9
الصنف
535534

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البطاقات الممغنطة المشفرة  -البطاقات الممغنطة المشفرة لغايات انتمانية  -بطاقات
ذكية لغايات انتمانية

17/02/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Arab Bank PLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address amman -Prince Shaker Bin Zaid Building
8, P.O.Box: 950545, 11195
Applicant for
P.O.Box 950545 -11195 amman -Prince
Correspondence
Shaker Bin Zaid Building 8
Trademark
173394
Class
9

Goods/Services
encoded magnetic cards - encoded magnetic cards for credit
purposes - smart cards for credit purposes
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تاريخ ايداع الطلب :

17/02/2020

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

البنك العربي ش.م.ع
االردن
مساهمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة  ، 3ص.ب,313141:
55531
ص.ب  55531 - 313141عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة
3
9
الصنف
535455

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البطاقات الممغنطة المشفرة  -البطاقات الممغنطة المشفرة لغايات انتمانية  -بطاقات
ذكية لغايات انتمانية

17/02/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Arab Bank PLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address amman -Prince Shaker Bin Zaid Building
8, P.O.Box: 950545, 11195
Applicant for
P.O.Box 950545 -11195 amman -Prince
Correspondence
Shaker Bin Zaid Building 8
Trademark
173422
Class
9

Goods/Services
encoded magnetic cards - encoded magnetic cards for credit
purposes - smart cards for credit purposes
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تاريخ ايداع الطلب :

17/02/2020

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

البنك العربي ش.م.ع
االردن
مساهمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة  ، 3ص.ب,313141:
55531
ص.ب  55531 - 313141عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة
3
9
الصنف
535433

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البطاقات الممغنطة المشفرة  -البطاقات الممغنطة المشفرة لغايات انتمانية  -بطاقات
ذكية لغايات انتمانية

17/02/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Arab Bank PLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address amman -Prince Shaker Bin Zaid Building
8, P.O.Box: 950545, 11195
Applicant for
P.O.Box 950545 -11195 amman -Prince
Correspondence
Shaker Bin Zaid Building 8
Trademark
173407
Class
9

Goods/Services
encoded magnetic cards - encoded magnetic cards for credit
purposes - smart cards for credit purposes
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تاريخ ايداع الطلب :

17/02/2020

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

البنك العربي ش.م.ع
االردن
مساهمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة  ، 3ص.ب,313141:
55531
ص.ب  55531 - 313141عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة
3
9
الصنف
535533

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البطاقات الممغنطة المشفرة  -البطاقات الممغنطة المشفرة لغايات انتمانية  -بطاقات
ذكية لغايات انتمانية

17/02/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Arab Bank PLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address amman -Prince Shaker Bin Zaid Building
8, P.O.Box: 950545, 11195
Applicant for
P.O.Box 950545 -11195 amman -Prince
Correspondence
Shaker Bin Zaid Building 8
Trademark
173397
Class
9

Goods/Services
encoded magnetic cards - encoded magnetic cards for credit
purposes - smart cards for credit purposes
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تاريخ ايداع الطلب :

17/02/2020

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

البنك العربي ش.م.ع
االردن
مساهمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة  ، 3ص.ب,313141:
55531
ص.ب  55531 - 313141عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة
3
9
الصنف
535533

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البطاقات الممغنطة المشفرة  -البطاقات الممغنطة المشفرة لغايات انتمانية  -بطاقات
ذكية لغايات انتمانية

17/02/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Arab Bank PLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address amman -Prince Shaker Bin Zaid Building
8, P.O.Box: 950545, 11195
Applicant for
P.O.Box 950545 -11195 amman -Prince
Correspondence
Shaker Bin Zaid Building 8
Trademark
173398
Class
9

Goods/Services
encoded magnetic cards - encoded magnetic cards for credit
purposes - smart cards for credit purposes
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تاريخ ايداع الطلب :

17/02/2020

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

البنك العربي ش.م.ع
االردن
مساهمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة  ، 3ص.ب,313141:
55531
ص.ب  55531 - 313141عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة
3
9
الصنف
535455

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البطاقات الممغنطة المشفرة  -البطاقات الممغنطة المشفرة لغايات انتمانية  -بطاقات
ذكية لغايات انتمانية

17/02/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Arab Bank PLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address amman -Prince Shaker Bin Zaid Building
8, P.O.Box: 950545, 11195
Applicant for
P.O.Box 950545 -11195 amman -Prince
Correspondence
Shaker Bin Zaid Building 8
Trademark
173412
Class
9

Goods/Services
encoded magnetic cards - encoded magnetic cards for credit
purposes - smart cards for credit purposes

74

تاريخ ايداع الطلب :

17/02/2020

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

البنك العربي ش.م.ع
االردن
مساهمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة  ، 3ص.ب,313141:
55531
ص.ب  55531 - 313141عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة
3
9
الصنف
535451

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البطاقات الممغنطة المشفرة  -البطاقات الممغنطة المشفرة لغايات انتمانية  -بطاقات
ذكية لغايات انتمانية

17/02/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Arab Bank PLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address amman -Prince Shaker Bin Zaid Building
8, P.O.Box: 950545, 11195
Applicant for
P.O.Box 950545 -11195 amman -Prince
Correspondence
Shaker Bin Zaid Building 8
Trademark
173415
Class
9

Goods/Services
encoded magnetic cards - encoded magnetic cards for credit
purposes - smart cards for credit purposes
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تاريخ ايداع الطلب :

17/02/2020

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

البنك العربي ش.م.ع
االردن
مساهمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة  ، 3ص.ب,313141:
55531
ص.ب  55531 - 313141عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة
3
9
الصنف
535533

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البطاقات الممغنطة المشفرة  -البطاقات الممغنطة المشفرة لغايات انتمانية  -بطاقات
ذكية لغايات انتمانية

17/02/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Arab Bank PLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address amman -Prince Shaker Bin Zaid Building
8, P.O.Box: 950545, 11195
Applicant for
P.O.Box 950545 -11195 amman -Prince
Correspondence
Shaker Bin Zaid Building 8
Trademark
173399
Class
9

Goods/Services
encoded magnetic cards - encoded magnetic cards for credit
purposes - smart cards for credit purposes
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تاريخ ايداع الطلب :

17/02/2020

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

البنك العربي ش.م.ع
االردن
مساهمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة  ، 3ص.ب,313141:
55531
ص.ب  55531 - 313141عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة
3
9
الصنف
535433

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البطاقات الممغنطة المشفرة  -البطاقات الممغنطة المشفرة لغايات انتمانية  -بطاقات
ذكية لغايات انتمانية

17/02/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Arab Bank PLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address amman -Prince Shaker Bin Zaid Building
8, P.O.Box: 950545, 11195
Applicant for
P.O.Box 950545 -11195 amman -Prince
Correspondence
Shaker Bin Zaid Building 8
Trademark
173400
Class
9

Goods/Services
encoded magnetic cards - encoded magnetic cards for credit
purposes - smart cards for credit purposes
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تاريخ ايداع الطلب :

17/02/2020

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

البنك العربي ش.م.ع
االردن
مساهمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة  ، 3ص.ب,313141:
55531
ص.ب  55531 - 313141عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة
3
9
الصنف
535435

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البطاقات الممغنطة المشفرة  -البطاقات الممغنطة المشفرة لغايات انتمانية  -بطاقات
ذكية لغايات انتمانية

17/02/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Arab Bank PLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address amman -Prince Shaker Bin Zaid Building
8, P.O.Box: 950545, 11195
Applicant for
P.O.Box 950545 -11195 amman -Prince
Correspondence
Shaker Bin Zaid Building 8
Trademark
173402
Class
9

Goods/Services
encoded magnetic cards - encoded magnetic cards for credit
purposes - smart cards for credit purposes
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تاريخ ايداع الطلب :

17/02/2020

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

البنك العربي ش.م.ع
االردن
مساهمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة  ، 3ص.ب,313141:
55531
ص.ب  55531 - 313141عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة
3
9
الصنف
535433

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البطاقات الممغنطة المشفرة  -البطاقات الممغنطة المشفرة لغايات انتمانية  -بطاقات
ذكية لغايات انتمانية

17/02/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Arab Bank PLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address amman -Prince Shaker Bin Zaid Building
8, P.O.Box: 950545, 11195
Applicant for
P.O.Box 950545 -11195 amman -Prince
Correspondence
Shaker Bin Zaid Building 8
Trademark
173409
Class
9

Goods/Services
encoded magnetic cards - encoded magnetic cards for credit
purposes - smart cards for credit purposes
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تاريخ ايداع الطلب :

17/02/2020

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

البنك العربي ش.م.ع
االردن
مساهمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة  ، 3ص.ب,313141:
55531
ص.ب  55531 - 313141عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة
3
9
الصنف
535532

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البطاقات الممغنطة المشفرة  -البطاقات الممغنطة المشفرة لغايات انتمانية  -بطاقات
ذكية لغايات انتمانية

17/02/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Arab Bank PLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address amman -Prince Shaker Bin Zaid Building
8, P.O.Box: 950545, 11195
Applicant for
P.O.Box 950545 -11195 amman -Prince
Correspondence
Shaker Bin Zaid Building 8
Trademark
173396
Class
9

Goods/Services
encoded magnetic cards - encoded magnetic cards for credit
purposes - smart cards for credit purposes
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تاريخ ايداع الطلب :

17/02/2020

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

البنك العربي ش.م.ع
االردن
مساهمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة  ، 3ص.ب,313141:
55531
ص.ب  55531 - 313141عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة
3
9
الصنف
535431

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البطاقات الممغنطة المشفرة  -البطاقات الممغنطة المشفرة لغايات انتمانية  -بطاقات
ذكية لغايات انتمانية

17/02/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Arab Bank PLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address amman -Prince Shaker Bin Zaid Building
8, P.O.Box: 950545, 11195
Applicant for
P.O.Box 950545 -11195 amman -Prince
Correspondence
Shaker Bin Zaid Building 8
Trademark
173405
Class
9

Goods/Services
encoded magnetic cards - encoded magnetic cards for credit
purposes - smart cards for credit purposes
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تاريخ ايداع الطلب :

17/02/2020

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

البنك العربي ش.م.ع
االردن
مساهمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة  ، 3ص.ب,313141:
55531
ص.ب  55531 - 313141عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة
3
9
الصنف
535531

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البطاقات الممغنطة المشفرة  -البطاقات الممغنطة المشفرة لغايات انتمانية  -بطاقات
ذكية لغايات انتمانية

17/02/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Arab Bank PLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address amman -Prince Shaker Bin Zaid Building
8, P.O.Box: 950545, 11195
Applicant for
P.O.Box 950545 -11195 amman -Prince
Correspondence
Shaker Bin Zaid Building 8
Trademark
173395
Class
9

Goods/Services
encoded magnetic cards - encoded magnetic cards for credit
purposes - smart cards for credit purposes
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تاريخ ايداع الطلب :

27/04/2020

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

سناب انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

27/04/2020

Date of

 5335دونالد دوغالس لوب نورث ،سانتا مونيكا ،كاليفورنيا
 ،33431الواليات المتحدة االميركية

eaaN tpac lppA:
Snap Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2772 Donald Douglas Loop North, Santa
Monica, California 90405, USA

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 55534 - 343115
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

Applicant for
Correspondence

535153

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
برمجيات الحواسيب القابلة للتنزيل؛ ألعاب الحاسوب؛ برمجيات الحاسوب؛ تطبيقات برمجيات
الحاسوب.

9

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173528
Class
9

Trademark

Goods/Services
Downloadable computer software; computer games; computer
software; computer software applications.

83

Date of

06/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Tower Media Middle East
FZ LLC
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P. O. Box 500765, Dubai Media City,
Dubai, United Arab Emirates
Applicant for
P.O.Box 18055 -11195 Emmar Towrs, 6th
Correspondence
Circle, Tower B, 11th Floor
Trademark
173374
Class
9

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

06/05/2020

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.ذ-تاور ميديا مدل ايست منطقة حرة

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

 اإلمارات العربية، دبي، مدينة دبي لإلعالم، 133321 .ب.ص
.المتحدة
 برج- الدوار السادس-  ابراج إعمار55531 - 53311 ب.ص
55  الطابق- ب
9
الصنف
535534

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

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

84

تاريخ ايداع الطلب :

05/07/2020

اسم طالب التسجيل:

ميكرو -ستار انترناشيونال كو  ،.ليميتد

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

رقم  ،23لي  -دي إس تي  ، .زهونجهي ديستريكت  ،نيو تايبيه
سيتي  ، 551تايوان  ،جمهورية الصين
الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراعص.ب
 55533 - 351315عمان-العبدلي-مجمع شيكاغو -الطابق
الثاني-مكتب رقم 3
9
الصنف
535553

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خوادم الحاسوب ؛أجهزة حاسوب محمولة ؛أجزاء الحاسوب؛ معدات ملحقة ألج هزة الحاسوب
ومعدات معالجة البيانات؛ خوادم اتصاالت [ أجزاء حاسوب ]؛برمجيات حاسوب؛ برامج نظام
تشغيل الشبكة ؛ذاكرات أجهزة الحاسوب ;أقراص صلبة ألجهزة الحاسوب ؛صندوق الحاسوب
المضيف ؛لوحات أم ألجهزة الحاسوب ؛وحدات شاشات عرض الفيديو; فأرة الحاسوب
؛لوحات مفاتيح أجهزة الحاسوب ؛شاشات الحاسوب

05/07/2020
Micro-star International
Co., Ltd.

Date of

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No.69, Li-De St., Zhonghe Dist., New
Taipei City 235, Taiwan, R.O.C.
Applicant for
Correspondence

UNITED TRADEMARK & PATENT
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7,
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
173327
Class
9

Trademark

Goods/Services
;Computer servers; Laptop computers; Computer hardware
Peripheral equipment for computers and data processing
;]equipment; Communications servers [computer hardware
;Computer software; Network operating system programs
Computer memories; Hard discs for computers; Host computer
case; Computer motherboards; Video display units; Computer
mouse; Computer keyboards; Computer monitors

85

Date of

06/08/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

Beijing Bytedance
Network Technology Co.,
Ltd.

lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Room B-0035, 2/F, No.3 Building, No.30,
Shixing Road, Shijingshan District 100041,
Beijing, P.R. China
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
Trademark
173489
Class
9

06/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.بايجين بايتدانس نيتورك تكنولوجي كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

، شيشينغ رود،53 . نو، بيلدينغ5 . نو،اف/5 ،3351- روم بي
 جمهورية الصين، بكين، 533345 شيجينغشان ديستريكت
الشعبية
 مبنى55535 - 355533 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 ب. ص، شارع مكة،534 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
 االردن55535  عمان355533
9

Goods/Services
Computer hardware; computers; tablet computers; laptop
computers; apparatus and equipment for use in video-conference,
teleconferencing, document exchange and editing; computer
peripherals; computer software; application software; computer
application software; downloadable computer software applications;
application and communication software; video-conferencing
software; computer software which enables instant messaging and
file sharing; communications software for enabling computer
network, wireless network and Internet users to exchange data,
audio transmissions, video images and graphics; computer
programs for managing communications and data exchange
between hand held computers and desktop computers; computer
software for use as an application programming interface (API);
computer software for collecting, managing, editing, organizing,
modifying, transmitting, sharing, and storing of messages, text,
images, data files, audio transmissions, videos and audio-visual
content; computer software development tools; communications
software for facilitating voice over internet protocol (VOIP) calls,
phone calls, video calls, text messages, instant messages and
online social networking services; computer software which enables
multiple users to share files and memoranda and synchronize
calendars; computer hardware and software for data encryption,
storage and retrieval; encryption software; application software for
use in increasing business productivity; computer software for
electronic mail, mobile messaging and multimedia messaging;
personal information management; wired and wireless electronic
communication devices; telephones; telephone apparatus; mobile
phones; smartphones; smartwatches; amplifiers; headphones;
earphones; headsets; virtual reality headsets; speakers and
loudspeakers; horns for speakers and loudspeakers; cabinets for
loudspeakers; televisions; television apparatus; electrical displays;
intercommunication apparatus; scanners [data processing
equipment]; microphones; projection apparatus; projectors; slide
projectors; smart glasses (data processing); sound recording
apparatus; remote control apparatus; cameras; cinematographic
cameras; web-cameras; data processing apparatus; electronic book
readers; electronic pocket translators; eyewear; selfie sticks [handheld monopods]; chargers for electric batteries; battery chargers;
electrical adapters; battery, electric; cables, electric; measuring
apparatus; optical apparatus and instruments; sound alarms; air
analysis apparatus; animated cartoons; answering machines; antiinterference devices [electricity]; anti-theft warning apparatus;
audiovisual teaching apparatus; biometric identity cards; invoicing
machines; time recording apparatus; covers and cases for
smartphones, tablet computers, mobile phones, laptops and
portable media players.

الصنف

535433

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، الحواسب اآللية اللوحية، الحواسب اآللية،األجزاء الصلبة من الحاسب اآللي
 األجهزة والمعدات المستخدمة في المؤتمرات المنعقدة عن،الحواسب اآللية المحمولة
 األجهزة الطرفية، التبادل والتحرير الوثائقي، و المؤتمرات عن بعد،طريق الفيديو
 برمجيات تطبيق الحاسب، تطبيق البرمجيات، برمجيات الحاسب اآللي،للحاسب اآللي
، برمجيات التطبيق واالتصاالت، تطبيقات برمجيات الحاسب اآللي القابلة للتنزيل،اآللي
 برمجيات الحاسب اآللي التي تتيح،برمجيات المؤتمرات المنعقدة عن طريق الفيديو
 برمجيات اتصاالت لتمكين شبكة الحاسب اآللي،المراسلة الفورية ومشاركة الملفات
 وصور،والشبكة الالسلكية ومستخدمي اإلنترنت من تبادل البيانات واإلرسال الصوتي
 برامج الحاسب اآللي إلدارة االتصاالت وتبادل البيانات بين، ورسوم الجرافيك،الفيديو
 برمجيات،أجهزة الحاسب اآللي المحمولة باليد وأجهزة الحاسب اآللي المكتبية
 برامج الحاسب اآللي،)eLU( الحاسب اآللي الستخدامها كواجهة برمجة تطبيقات
، والنصوص، تخزين الرسائل، مشاركة، إرسال، تعديل، تنظيم، تحرير، إدارة،لتجميع
 وعمليات نقل الصوت والفيديو، وا لمراسالت الصوتية، وملفات البيانات،والصور
 أدوات تطوير، مقاطع الفيديو والمحتوى السمعي البصري،والمحتوى السمعي البصري
 برمجيات االتصاالت لتسهيل مكالمات بروتوكول الصوت عبر،برمجيات الحاسب اآللي
 والرسائل، والرسائل النصية، مكالمات الفيديو، المكالمات الهاتفية،) PRUL( اإلنترنت
 برمجيات الحاسب اآللي التي، وخدمات الشبكات االجتماعية عبر اإلنترنت،الفورية
،تمكن العديد من المستخدمين من مشاركة الملفات والمذكرات ومزامنة التقويمات
برمجيات الحاسب اآللي واألجزاء الصلبة من الحاسب اآللي الخاصة بتشفير البيانات
 برمجيات تطبيقية لالستخدام في زيادة، برمجيات التشفير،وتخزينها واسترج اعها
 ورسائل الهواتف، برمجيات الحاسب اآللي الخاصة بالبريد اإللكتروني،إنتاجية األعمال
 وسائل االتصاالت، إدارة المعلومات الشخصية، ورسائل الوسائط المتعددة،المحمولة
، الهواتف المحمولة، أجهزة الهواتف، الهواتف،اإللكترونية السلكية والالسلكية
، سماعات األذن، سماعات الرأس، مكبرات الصوت، الساعات الذكية،الهواتف الذكية
 مكبرات الصوت ومضخمات، السماعات الخاصة بالواقع االفتراضي،السماعات
، أجهزة االتصال البيني، شاشات عرض كهربائية، أجهزة التلفاز، التلفزيونات،الصوت
، أجهزة العرض باإلسقاط، الميكروفونات،]الماسحا ت الضوئية [معدات معالجة البيانات
، جهاز تسجيل الصوت،) النظارات الذكية (معالجة البيانات،أجهزة عرض الشرائح
 أجهزة، كاميرات الويب، الكاميرات السينمائية، الكاميرات،جهاز التحكم عن بعد
، أجهزة ترجمة إلكترونية للجيب، وسائل قراءة الكتب إلكترونيًا،معالجة البيانات
 شواحن،] العصي الالزمة للتصوير الذاتي [حامل أحادي القوائم يحمل باليد،النظارات
، بطاريات كهربائية، محوالت كهربائية، شواحن للبطاريات،للبطاريات الكهربائية
 أجهزة، أجهزة إنذار صوتية، أدوات وأجهزة بصرية، أجهزة للقياس،كابالت كهربائية
 الوسائل المضادة للتداخل، آالت الرد على المكالمات، الرسوم المتحركة،تحليل هوائية
 بطاقات، أجهزة التدريس السمعي البصري، أجهزة التحذير من السرقة،][كهرباء
 أغطية وحافظات، أجهزة تسجيل الوقت، آالت إصدار الفواتير،الهوية البيومترية
 أجهزة الحاسب، الهواتف المحمولة، أجهزة ا لحاسب اآللي اللوحية،للهواتف الذكية
.اآللي المحمولة ومشغالت الوسائط المحمولة

86

Date of

16/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Amazon Technologies,
Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 410 Terry Avenue N, Seattle, Washington
98109, United States of America

Goods/Services
Application software; application development software;
downloadable software in the nature of a mobile application for
wireless content delivery of multimedia content including text,
data, images, audio, video and audio-visual files; Devices and
software for use to connect and control internet of things (IoT)
devices; software in the field of text, image and sound
transmission and display; software for streaming audio-visual
and multimedia content to mobile digital electronic devices;
downloadable software for recording, viewing, storing, sharing,
and analysing online audio and video data; teaching apparatus;
database management software; computer software
applications, downloadable; computer software for application
development, testing, deployment and management; Computer
software; computer software platforms, recorded or
downloadable; computer software enabling content, text, and
other data to be downloaded to and accessed on a computer or
other portable consumer electronic device, including
multimedia devices; computer software for the collection,
editing, organizing, modifying, book marking, transmission,
storage and sharing of data and information; electronic books

: تاريخ ايداع الطلب

. إنك،أمازون تكنولوجيز

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

 الواليات،33533  واشنطن، سياتل، تيري افنيو ان453
المتحدة األمريكية
 بناية رقم55535 - 353133 ب.سماس للملكية الفكريةص
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور، 3
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،هليل

Applicant for
Correspondence

Trademark

SMAS Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
173622
Class
9

16/08/2020

9

الصنف

535255

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 البرامج القابلة للتنزيل والمتمثلة بتطبيق الهاتف، برامج تطوير التطبيقات،برامج التطبيق
النقّال لتوصيل المحتوى الالسلكي للمحتويات متعددة الوسائط بما فيها النصوص والبيانات
 األجهزة والبرامج المستخدمة،والصور والصوت والفيديو والملفات السمعية والمرئية
 البرامج في مجال ارسال،لتوصيل و التحكم باألجهزة المتصلة في الشبكة المعلوماتية لألشياء
 البرامج لتدفق المحتويات متعددة الوسائط،وعرض النصوص والصور والصوت
 البرامج القابلة للتنزيل لتسجيل،والسمعبصرية الى االجهزة االلكترونية الرقمية والمحمولة
، أدوات التعليم،واظهار وحفظ ومشاركة وتحلي ل بيانات الفيديو والصوت على الخط مباشرة
 برامج الحاسوب، تطبيقات برامج الحاسوب القابلة للتنزيل،برامج ادارة قاعدة البيانات
 منصات برامج الحاسوب، برامج الحاسوب،لتطوير وفحص ونشر وادارة التطبيقات
 برامج الحاسوب التي تتيح تنزيل المحتويات والنصوص وغيرها،المسجلة أو القابلة للتنزيل
من البيانات والوصول اليها من حاسوب وغيرها من االجهزة االلكترونية االستهالكية
 برامج الحاسوب لجمع وتحرير وتنظيم وتعديل،المحمولة بما فيها االجهزة متعددة الوسائط
. الكتب االلكترونية،والتأشير المرجعي وارسال وتخزين ومشاركة البيانات والمعلومات
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Date of

18/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
BSH Hausgerate GmbH
lpc oapN ty
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munchen,
Germany
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property - TAG
Org Building No. 104, Mecca Street,
P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan
173487
Class
9

Goods/Services
Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic,
optical, weighing apparatus, measuring apparatus, signalling
apparatus, checking apparatus, life-saving apparatus, teaching
apparatus; optical, weighing instruments, measuring
instruments, signalling instruments, checking instruments, lifesaving instruments, teaching instruments; apparatus for
conducting, switching, converting, storing, controlling,
checking electricity; instruments for conducting, switching,
converting, storing, controlling, checking electricity; apparatus
for recording; transmission, processing, reproduction of sound,
image, data; magnetic recording carriers; computer hardware
for data processing; computers; computer software; recorded
data carriers; unrecorded data carriers; computer programs
[stored]; electronically stored data [downloadable]; electronic
publications [downloadable]; special installations for house and
building technology, essentially consisting of computers
including the associated software and/or essentially consisting
of electronic apparatus and instruments for monitoring,
controlling, operating miscellaneous electrical devices for
house and building technology and for alarm systems, heating
systems, climate systems, lighting systems, blind systems,
monitoring systems, ventilation systems; access control
systems; security systems; multimedia systems; automated
control equipment for buildings; devices for communication and
information technology and telecommunications.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the words (Home Connect) as a one set
unit if used separately from the mark.

18/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

بي اس اتش هوسجيريت جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

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

 ألمانيا، ميونخ35353 ،54 .اس تي آر- ويري-كارل

 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة-أبو غزالة للملكية الفكرية
55535  عمان355533  ب. ص، شارع مكة،534 بناية رقم
االردن
9
الصنف
535433

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
األجهزة العلمية والمالحية والمساحية والفوتوغرافية والتصوير الفوتوغرافي والسينمائي
 األدوات،والبصرية وأجهزة الوزن والقياس واالشارة والمراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ والتعليم
 أجهزة،البصرية وأدوات الوزن والقياس واالشارة والمراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ والتعليم
 أدوات توصيل أو تشغيل أو،توصيل أو تشغيل أو تحويل أو تجميع أو تنظيم أو ضبط الكهرباء
 أجهزة تسجيل أو نقل أو معالجة أو إعادة إنتاج،تحويل أو تجميع أو تنظيم أو ضبط الكهرباء
، أجهزة الحاسوب لمعالجة البيانات، ناقل البيانات الممغنطة،الصوت أو الصو ر أو البيانات
 ناقل البيانات غير،ً  ناقل البيانات المسجل مسبقا، برمجيات الحاسوب،أجهزة الحاسوب
،] البيانات المخزنة إلكترونيًا [قابلة للتنزيل،] برامج الحاسوب [المخزنة،ً المسجل مسبقا
 تركيبات خاصة لتكنولوجيا المنازل والمباني تتكون،]المنشورات اإللكترونية [القابلة للتنزيل
 أو التي تتكون أساسًا من/ أساسًا من أجهزة حاسوب بما في ذلك البرمجيات المرتبطة و
أجهزة وأدوات إلكترونية لمراقبة (اإلشراف) والتحكم وتشغيل األجهزة الكهربائية المتنوعة
لتكنولوجيا المنازل والمبا ني وأنظمة اإلنذار وأنظمة التدفئة وأنظمة المناخ وأنظمة اإلضاءة
، أنظمة التحكم في الوصول،وأنظمة المكفوفين وأنظمة المراقبة (اإلشراف) وأنظمة التهوية
 أجهزة التواصل، معدات التحكم اآللي للمباني، أنظمة الوسائط المتعددة،انظمة األمن والحماية
.وتقنية المعلومات واالتصاالت

Home ( ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات
.) كوحدة واحدة وإذا وردت بمعزل عن العالمةConnect

88
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تاريخ ايداع الطلب :

19/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شونغكينغ جونري كوميونيكيشن تكنولوجي كو ،.ليمتد.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

CHONGQING JUNRI
COMMUNICATION
TECHNOLOGY CO., LTD.

الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب 55534 - 345515
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، 13
الطابق االرضي
535532

من اجل البضائع/الخدمات التالية
نظم تشغيل قابلة للتنزيل للهواتف النقالة والهواتف الذكية والساعات الذكية والنظارات الذكية
وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفزيون الذكية؛ برمجيات
نظم التشغيل للهواتف النقالة والهواتف الذكية والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة
الكمبيوتر اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفزيون الذكية.

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address O1, No. 58, Meijia Road, Nan'an District,
Chongqing, China

أوه ،5نمبر ، 13 .مييجيا رود ،نانان ديستريكت ،شونغكينغ،
الصين

الصنف

19/08/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

9

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
173386
Class
9

Trademark

Goods/Services
Downloadable Operating systems for mobile phones,
smartphones, smart watches, smart glasses, tablet computers,
notebook computers and smart televisions; Operating system
software for mobile phones, smartphones, smart watches, smart
glasses, tablet computers, notebook computers and smart
televisions

89

Date of

31/08/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

Qatar Airways Group
(Q.C.S.C)

lpc oapN ty
: QATAR
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Qatar Airways Tower, Airport Road, P.O.
Box 22550, Doha, Qatar
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property - TAG
Org Building No. 104, Mecca Street,
P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan
173345
Class
9

Goods/Services
Recorded media; downloadable media; downloadable electronic
publications; downloadable electronic publications, namely
guides on travel and accommodation; downloadable electronic
publications in the field of travel and accommodation; computer
software for use in the provision of travel and accommodation
services; downloadable electronic games; video game software;
video game discs; application software; application software
relating to travel and accommodation; mobile application
software; mobile application software relating to travel and
accommodation; interactive computer software that provides
navigational and travel information; video films and
cinematographic films; video films and cinematographic films
relating to travel and accommodation services; downloadable
electronic maps; computer digital maps; encoded loyalty cards;
sunglasses; cases for sunglasses; magnets; decorative magnets;
fridge magnets; laptop cases; phone cases; mobile phone cases.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word (Qatar) if used separately from the
Mark.

31/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

)م.ق.م.مجموعة الخطوط الجوية القطرية ( ش

:اسم طالب التسجيل

قطر
شركة اجنبية

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

،55113 .ب. ص، طريق المطار،برج الخطوط الجوية القطرية
 قطر،الدوحة
 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة-أبو غزالة للملكية الفكرية
55535  عمان355533  ب. ص، شارع مكة،534 بناية رقم
االردن
9
الصنف
535541

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 منشورات، منشورات إلكترونية قابلة للتنزيل، وسائط قابلة للتنزيل،وسائط مسجلة
 منشورات إلكترونية قابلة،إلكترونية قابلة للتنزيل تحديدًا أدلة إرشادية عن السفر والسكن
 برمجيات حاسوبية لالستخدام في توفير خدمات السفر،للتنزيل في مجال السفر والسكن
، أقراص ألعاب فيديو، برمجيات ألعاب فيديو، ألعاب إلكترونية قابلة للتنزيل،والسكن
 برمجيات تطبيقات الهاتف، برمجيات تطبيقات تتعلق بالسفر والسكن،برمجيات تطبيقات
 برمجيات، برمجيات تطبيقات الهاتف المحمول التي تتعلق بالسفر والسكن،المحمول
 أفالم فيديو وأفالم،حاسوبية تفاعلية تقوم بتوفير معلومات مالحية ومعلومات عن السفر
 خرائط إلكترونية، أفالم فيديو وأفالم سينمائية تتعلق بخدم ات السفر والسكن،سينمائية
 نظارات، بطاقات بيانات العميل الدائم مشفرة، خرائط رقمية حاسوبية،قابلة للتنزيل
 حافظات الحاسوب، مغانط الثالجة، مغانط ديكورية، مغانط، علب لنظارات الشمس،شمس
. حافظات الهواتف المحمولة، حافظات الهواتف،الشخصي

) إذاQatar ( ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
.وردت بمعزل عن العالمة

90

Date of

31/08/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

Qatar Airways Group
(Q.C.S.C)

lpc oapN ty
: QATAR
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Qatar Airways Tower, Airport Road, P.O.
Box 22550, Doha, Qatar
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173351
Class
9

Goods/Services
Recorded media; downloadable media; downloadable electronic
publications; downloadable electronic publications, namely
guides on travel and accommodation; downloadable electronic
publications in the field of travel and accommodation; computer
software for use in the provision of travel and accommodation
services; downloadable electronic games; video game software;
video game discs; application software; application software
relating to travel and accommodation; mobile application
software; mobile application software relating to travel and
accommodation; interactive computer software that provides
navigational and travel information; video films and
cinematographic films; video films and cinematographic films
relating to travel and accommodation services; downloadable
electronic maps; computer digital maps; encoded loyalty cards;
sunglasses; cases for sunglasses; magnets; decorative
magnets; fridge magnets; laptop cases; phone cases; mobile
phone cases.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word (Qatar) if used separately from
the Mark

31/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

).ق.م.مجموعة الخطوط الجوية القطرية ( ش

:اسم طالب التسجيل

قطر
شركة اجنبية

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

،55113 .ب. ص، طريق المطار،برج الخطوط الجوية القطرية
 قطر،الدوحة
 مبنى55535 - 355533 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 534 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
9
الصنف
535515

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 منشورات إلكترونية، منشورات إلكترونية قابلة للتنزيل، وسائط قابلة للتنزيل،وسائط مسجلة
 منشورات إلكترونية قابلة للتنزيل في،قابلة للتنزيل تحديدًا أدلة إرشادية عن السفر والسكن
 ألعاب، برمجي ات حاسوبية لالستخدام في توفير خدمات السفر والسكن،مجال السفر والسكن
، برمجيات تطبيقات، أقراص ألعاب فيديو، برمجيات ألعاب فيديو،إلكترونية قابلة للتنزيل
 برمجيات، برمجيات تطبيقات الهاتف المحمول،برمجيات تطبيقات تتعلق بالسفر والسكن
 برمجيات حاسوبية تفاعلية تقوم،تطبيقات الهاتف المحمول التي تتعلق بالسفر والسكن
 أفالم فيديو، أفالم فيديو وأفالم سينمائية،بتوفير معلومات مالحية ومعلومات عن السفر
 خرائط رقمية، خرائط إلكترونية قابلة للتنزيل،وأفالم سينمائية تتعلق بخدمات السفر والسكن
، علب لنظارات الشمس، نظارات شمس، بطاقات بيانات العميل الدائم مشفرة،حاسوبية
، حافظات الهواتف، حافظات الحاسوب الشخصي، مغانط الثالجة، مغانط ديكورية،مغانط
.حافظات الهواتف المحمولة

) اذا وردتQatar ( ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
.بمعزل عن العالمة
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08/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

International Council for
المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات التقنية للمستحضرات الصيدالنية لالستخدام
Harmonisation of
البشري
Technical Requirements
for Pharmaceuticals for
Human Use
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
سويسرا
Applicant Type
Foreign Company
شركة اجنبية
Applicant Career
Applicant Address Route Pré-Bois 20, P.O. Box 1894, 1215
 سويسرا، جنيف5551 ،5334 . ب. ص،53 شارع بري بوا
Geneva, Switzerland

:اسم طالب التسجيل

Date of

08/09/2020

eaaN tpac lppA:

Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
173476
Class
9

- 451 ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان55355

Applicant for
Correspondence

Goods/Services
Downloadable electronic information and publications to be
made available online in databases or on websites; manuals
recorded on electronic data storage devices; remote learning
and training software; downloadable online electronic
publications for training and instruction; downloadable
electronic publications and data, such as guidelines.

9

الصنف

535432

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المعلومات والمنشورات اإللكترونية القابلة للتنزيل لتكون متوفرة على قواعد البيانات
الين) أو عل ى المواقع اإللكترونية؛ األدلة المسجلة على أجهزة تخزين البيانات-المباشرة (ان
)الين-اإللكترونية؛ برمجيات التعلم والتدريب عن بعد؛ المنشورات اإللكترونية المباشرة (ان
القابلة للتنزيل للتدريب والتدريس؛ المنشورات والبيانات اإللكترونية القابلة للتنزيل مثل
.المبادئ التوجيهية

92

Date of

14/09/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

Huizhou TCL Mobile
Communication Co., Ltd.

lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No.86, Hechang 7th West Road, ZhongKai
Hi-tech Development District, Huizhou
City, Guangdong Province, P. R. China
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property TAG
Org Building No. 104, Mecca Street,
P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan
173339
Class
9

Goods/Services
Video screens; liquid crystal display [LCD] screens; touch
screens; flexible flat panel displays for computers; fluorescent
screens; projection screens; screens [photography]; video
projectors; digital cameras; telephone apparatus; apparatus for
transmission of communication; smartphones; cellular phones;
mobile telephones; wearable activity trackers; global
positioning system [GPS] apparatus; television apparatus;
television monitors; portable multimedia players [PMPs]; virtual
reality headsets; computers; tablet computers; wearable
computers; laptop computers; smartglasses (data processing
apparatus); smartwatches (data processing apparatus); electric
batteries; battery chargers; battery chargers for cellular phones;
battery chargers for tablet computers; earphones; headphones;
digital book readers; cases for smartphones; covers for tablet
computers; interactive touch screen terminals; loudspeakers;
data cables; usb cables for mobile phones; cables for the
transmission of sound and images.
The registration of this trademark should be in black and red
colors according to the print filed with the application

14/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.هويتشو تي سي ال موبايل كوميونيكيشن كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

تيك- زونج كاي هاي، هيتشانج سفنث ويست رود، 32 .نو
، غوانغدونغ بروفينس، هويتشو سيتي،ديفيلوبمنت ديستركت
جمهورية الصين الشعبية
أبو غزالة للملكية الفكرية مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية
55535  عمان355533  ب. ص، شارع مكة،534 رقم
االردن
9
الصنف
535553

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 شاشات مسطحة، شاشات تعمل باللمس،] PCL[  شاشات الكريستال السائل،شاشات الفيديو
 شاشات، شاشات العرض،) شاشات مستشعة (فلورويسنت،مرنة ألجهزة الحاسوب
 أجهزة الرسال، أجهزة الهاتف، الكاميرات الرقمية، أجهزة عرض الفيديو،][تصوير
 أجهزة تعقب النشاط التي، الهواتف المحمولة، الهواتف الخلوية، الهواتف الذكية،االتصاالت
 شاشات، أجهزة تلفزيون،]SLM[  أجهزة نظام تحديد المواقع العالمي،يمكن ارتداؤها
، سماعات الواقع االفتراضي،]LSLP[  مشغالت الوسائط المتعددة المحمولة،التلفزيون
 أجهزة الحاسوب، أجهزة حاسوب قابلة لالرتداء، أجهزة الحاسوب اللوحية،أجهزة الحاسوب
 الساعات الذكية (أجهزة معالجة،) النظارات الذكية (أجهزة معالجة البيانات،المحمول
 شواحن، شواحن بطاريات للهواتف الخلوية، شواحن البطاريات، بطاريات كهربائية،)البيانات
، قراءات الكتاب الرقمي، سماعات الرأس، سماعات االذن،بطاريات ألجهزة الحاسوب اللوحية
 محطات شاشات تفاعلية تعمل، أغطية ألجهزة الحاسوب اللوحي،علب للهواتف الذكية
) للهواتفTMU(  كبالت الناقل التسلسلي العالمي، كبالت البيانات، مكبرات الصوت،باللمس
. كابالت لنقل الصوت والصور،المحمولة

ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان االسود واالحمر وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
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Date of

17/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Philip Morris Products
S.A.
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel,
Switzerland

Goods/Services
Batteries for electronic cigarettes; batteries for electronic
devices that are used for heating tobacco, chargers for
electronic devices that are used for heating tobacco; USB
chargers for electronic devices that are used for heating
tobacco; car chargers for electronic cigarettes; car chargers for
devices that are used for heating tobacco; battery chargers for
electronic cigarettes.
Priority claim: Claim Country: AD
Claim No.: 35244
Claim Date: 03/09/2020
The registration of this trademark should be in dark blue color
according to the print filed with the application.

: تاريخ ايداع الطلب

.أيه.فيليب موريس بروداكتس أس

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، نيوشاتيل5333 ،5 كواي جونرينود

55534 - 343115 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173590
Class
9

17/09/2020

9

الصنف

535133

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،البطاريات للسجائر اإللكترونية؛ بطاريات األجهزة اإللكترونية المستخدمة لتسخين التبغ
أجهزة الشحن لألجهزة االلكترونية المستخدمة لتسخين التبغ؛ شواحن يو اس بي لألجهزة
اإللكترونية المستخدمة لتسخين التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكترونية؛ شواحن
.السيارات لألجهزة المستخدمة لتسخين التبغ ؛ شواحن بطاريات السجائر اإللكترونية

AD : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
51544 :رقم االدعاء
5353/33/35 :تاريخ االدعاء
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باللون األزرق الغامق وذلك بموجب النموذج المودع
.مع الطلب
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Date of

17/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Philip Morris Products
S.A.
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel,
Switzerland

Goods/Services
Batteries for electronic cigarettes; batteries for electronic
devices that are used for heating tobacco, chargers for
electronic devices that are used for heating tobacco; USB
chargers for electronic devices that are used for heating
tobacco; car chargers for electronic cigarettes; car chargers for
devices that are used for heating tobacco; battery chargers for
electronic cigarettes.
Priority claim: Claim Country: AD
Claim No.: 35242
Claim Date: 28/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.أيه.فيليب موريس بروداكتس أس

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، نيوشاتيل5333 ،5 كواي جونرينود

55534 - 343115 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173547
Class
9

17/09/2020

9

الصنف

535143

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،البطاريات للسجائر اإللكترونية؛ بطاريات األجهزة اإللكترونية المستخدمة لتسخين التبغ
أجهزة الشحن لألجهزة االلكترونية المستخدمة لتسخين التبغ؛ شواحن يو اس بي لألجهزة
اإللكترونية المستخدمة لتسخين التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكترونية؛ شواحن
.السيارات لألجهزة المستخدمة لتسخين التبغ ؛ شواحن بطاريات السجائر اإللكترونية

AD : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
51545 :رقم االدعاء
5353/33/53 :تاريخ االدعاء
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Date of

24/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Hyperconnect, Inc.
lpc oapN ty
: REPUBLIC OF KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 20F, ASEM Tower, 517, Yeongdong-daero,
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

: تاريخ ايداع الطلب

. انك،هيبيركونكت
جمهورية كوريا
شركة اجنبية

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

،جو- جانجنام،دايرو- يونجدونج،153 ، اسيم تاور، اف53
 جمهورية كوريا،سيؤول
55534 - 343115 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173596
Class
9

24/09/2020

الصنف

9

535132

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

AZAR
Goods/Services
Downloadable computer software applications; computer
software applications for transmission of voice, data and image
between fixed or cellular stations and devices; computer
software applications for web conference; computer software
applications for Internet chatrooms; computer software
applications for video telephony; computer software
applications for video conferencing; computer software
applications for voice communications; computer software
applications for voice messages; recorded computer software
programs for reproducing video communication; recorded
computer software programs for reproducing video; recorded
computer software programs for reproducing voice
communications; downloadable computer programs;
downloadable computer application software; computer
application software for mobile telephones, smart phones,
cellular telephones, tablets; computer application software for
mobile phones featuring call function; computer application
software for mobile phones featuring chat service; computer
application software for mobile phones featuring video-sharing;
computer application software for mobile phones featuring
screen-sharing; computer software; computer software for
wireless content delivery.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تطبيقات برمجيات الحاسوب القابلة للتحميل؛ تطبيقات برمجيات الحاسوب لنقل الصوت
والبيانات والصور بين المحطات واألجهزة الثابتة أو الخلوية؛ تطبيقات برمجيات الحاسوب
للمؤتمرات على اإلنترنت ؛ تطبيقات برمجيات الحاسوب لغرف الدردشة على اإلنترنت؛
تطبيقات برمجيات الحاسوب لالتصاالت الهاتفية المرئية؛ تطبيقات برمجيات الحاسوب
لمؤتمرات الفيديو؛ تطبيقات برمجيات الحاسوب لالتصاالت الصوتية؛ تطبيقات برمجيات
الحاسوب للرسائل الصوتية؛ برامج برمجيات الحاسوب الم سجلة إلعادة إنتاج اتصاالت
الفيديو؛ برمجيات الحاسوب المسجلة الستنساخ الفيديو؛ برمجيات الحاسوب المسجلة
الستنساخ االتصاالت الصوتية؛ برامج الحاسوب القابلة للتحميل؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب
القابلة للتحميل؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب للهواتف النقالة والهواتف الذكية والهواتف
الخلوية والحواسيب اللوحية العاملة باللمس؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب للهواتف المحمولة
التي تتميز بوظيفة االتصال؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب للهواتف المحمولة التي تتميز
بخدمة الدردشة؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب للهواتف المحمولة تتميز بمشاركة الفيديو؛
برمجي ات تطبيقات الحاسوب للهواتف المحمولة التي تتميز بمشاركة الشاشة؛ برمجيات
.الحاسوب؛ برمجيات الحاسوب لتسليم المحتويات الالسلكية
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تاريخ ايداع الطلب :

28/09/2020

اسم طالب التسجيل:

بايجين فيك إي-كوميرس كو ،.لميتد.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

روم  ،535بيلدينغ  ، 53ماتشيكو فيليج ،شوغانغ ميتالورجيكال
ماشينري فاكتوري ،ماتشيكو تاون ،تشانغبينغ دستريكت ،بكين،
الصين
أبو غزالة للملكية الفكرية -مبنى مجموعة طالل أبوغزالة
بناية رقم  ،534شارع مكة ،ص .ب  355533عمان 55535
االردن
9
الصنف
535553

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الساعات الذكية ،أجهزة استقبال الصوت والفيديو ،سمعات الرأس الواقعي االفتراضي ،قارئات
الحروف ال بصرية ،أجهزة رسم خطوط بيانية ،إطارات الصور الرقمية ،شاشات فلورية،
أجهزة الحاسوب ،قارئات الكتب اإللكترونية ،أقالم إلكترونية [وحدات عرض بصري] ،شاشات
فيديو ،شاشات رقمية إلكترونية.

28/09/2020
Beijing Veikk E-Commerce
Co., Ltd.

Date of

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Room 302, Building 10, Machikou Village,
Shougang Metallurgical Machinery
Factory, Machikou Town, Changping
District, Beijing, China
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property - TAG
Correspondence
Org Building No. 104, Mecca Street,
P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan
Trademark
173337
Class
9

Goods/Services
Smartwatches; audio- and video-receivers; virtual reality
headsets; optical character readers; plotters; digital photo
frames; fluorescent screens; computers; electronic book
;readers; electronic pens [visual display units]; video screens
electronic numeric displays.
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Date of

01/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
raaed jaber and partner
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amma - abdoun - bualbk street, P.O.Box:
9352, 11181
Applicant for
P.O.Box 9351 -1181 amman
Correspondence
Trademark
173372
Class
9

Goods/Services
computer software applications, downloadable An electronic
application for selling the company's products "soft drinks"

01/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

رائد جبر وشريكه
االردن
توصية
55535 ,3515:ب. ص، عمان عبدون الشمالي شارع بعبلك

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

11181 عمان5535 - 3515 ب.ص

عنوان التبليغ

9

الصنف

535535

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
"  القابلة للتحميل تطبيق الكتروني لغايات بيع منتجات الشركه،تطبيقات برمجيات الحاسوب
المشروبات الروحيه
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Date of

20/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Smart Algorithms For
Websites Development
and Management
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/queen rania str, P.O.Box: 420,
11820
Applicant for
P.O.Box 420 -11820 amman/queen rania
Correspondence
str
Trademark
173436
Class
9

Goods/Services
Downloadable application for handheld mobile phones and the
purpose application is to market categorised advertisements,
car advertisements (sale and rent) and Rea Estate
advertisements (sale and rent), motorcycle advertisements,
mobile phones and tablet advertisements, computers
advertisements, furniture and decor advertisements
The registration of this trademark does not give its owner the
exclusive rights to use the word deals if appeared apart from the
mark

9

20/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

الخوارزميات الذكيه لتطوير المواقع االلكترونية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
55353 ,453:ب. ص، ش الملكه رنيا/عمان

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

ش الملكه رنيا/ عمان55353 - 453 ب.ص

عنوان التبليغ

الصنف

535452

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، على الهواتف النقالة و الغاية منه هي تسويق االعالنات المبوبة،تطبيق قابل للتحميل
 تأجير) و اعالنات الدراجات و/تأجير) و اعالنات العقارات (بيع/ اعالنات السيارات (بيع
اعالنات الهواتف و االجهزة اللوحية و اعالنات االجهزة الكهربائية و اعالنات اجهزة
, .الكمبيوتر و اعالنات االثاث و الديكور
 اذاdeals ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق في استخدام كلمة
ماوردت بمعزل عن العالمة
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Date of

21/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

21/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

الوعد االخضر لالستشارات االداريه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
55553 ,3422:ب. ص،  شارع عبدهللا العزب- عمان

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

 شارع عبدهللا العزب-  عمان55553 - 3422 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

The Green Promise for
Management Consulting
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Abdullah Al Azab Street,
P.O.Box: 7466, 11118
Applicant for
P.O.Box 7466 -11118 Amman - Abdullah
Correspondence
Al Azab Street
Trademark
173467
Class
9

Goods/Services
downloadable mobile applications; computer application
software for mobile phones for human resource system

9

الصنف

535423

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تطبيقات الهاتف المحمول القابلة للتنزيل ؛ برنامج تطبيقات الكمبيوتر للهواتف المحمولة
لنظام الموارد البشرية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

09/08/2020

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

شركة الشرقية للصناعات الطبية
االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

المدينة/الشارع
55534

من اجل البضائع/الخدمات التالية
كمامات طبية

eaaN tpac lppA:
Eastern Medical Industries
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/wasfi al tal atr,
P.O.Box: 940349, 11194

عمان/الصويفية  ،ص.ب,343543:

ص.ب  55534 - 343543المدينة/الشارع عمان/ش
وصفي التل
الصنف
535131

09/08/2020

Date of

10

Applicant for
P.O.Box 940349 -11194 city/street
Correspondence
amman/wasfi al tal str
Trademark
173575
Class
10

Goods/Services
Medical masks
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Date of

02/09/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

Jehad Oudeh Awad
Aburus

lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Al russaifa/ Alquds suburb / king
Abdullah S.T, P.O.Box: 120023, 13712
Applicant for
P.O.Box 120023 -13712 Al russaifa/
Correspondence
Alquds suburb / king Abdullah S.T
Trademark
173579
Class
10

Goods/Services
stretchers, wheeled, boots for medical purposes, corsets for
medical purposes, plaster bandages for orthopaedic purposes,
maternity belts, stockings for varices, orthopedic footwear,
orthopedic articles, feeding bottles, babies' bottles, nursing
appliances, orthopaedic footwear, splints, surgical, plaster
bandages for orthopedic purposes, stents, vaporizers for
medical purposes, ear plugs ear protection devices , air
mattresses for medical purposes, belts for medical purposes,
breast pumps, gurneys, wheeled, orthopaedic articles, lice
combs, trusses, cannulae, abdominal corsets, tips for crutches,
teething rings, pacifiers for babies, dummies teats for babies,
tongue depressors for medical purposes, armchairs for medical
or dental purposes

02/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

جهاد عوده عواد ابوالروس

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة

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

،  شارع الملك عبدهللا/  ضاحية القدس/ الرصيفة
55355 ,553355:ب.ص
 شارع/  ضاحية القدس/  الرصيفة55355 - 553355 ب.ص
الملك عبدهللا
10
الصنف
535133

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 ضمادات جبسية لغايات, مشدات لغايات طبية, أحذية لغايات طبية,نقاالت ذات عجالت
 زجاجات, أدوات التجبير, ألبسة قدم تجبيرية, جوارب للدوالي, أحزمة للوالدة,تجبيرية
 ضمادات, جراحيه، جبائر, ألبسة قدم تجبيرية, أدوات تمريض, رضاعات أطفال,رضاعة
 سدادات أذن أجهزة لحماية, أجهزة التبخير لغايات طبية, الدعامات,جبسية لغايات تجبيرية
 نقاالت, شفاطات ثدي, أحزمة لالستخدامات الطبية, فرشات هوائية لغايات طبية, األذن
 أحزمة, أمشاط القمل, أدوات التجبير,المرضى المستخدمة في المستشفيات ذات عجالت
 لهايات, عضاضات التسنين, أطراف العكازات, مشدات بطن, إبر حقن الجسم بالسوائل,الفتق
 كراسي ذات ذراعين, خافضات اللسان للغايات الطبية, لهايا ت حلمات لألطفال,لألطفال
لغايات طبية أو لطب األسنان
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تاريخ ايداع الطلب :

10/09/2020

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

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Roche Diagnostics GmbH
lpc oapN ty
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim,
Germany

ساندهوفر شتراسيه  23531 ،552مانهايم ،المانيا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 55534 - 343115
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
535235

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجهزة إجراء الفحوصات للتشخيصات داخل المختبر في المجاالت الطبية

الصنف

10/09/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

10

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173602
Class
10

Trademark

Goods/Services
Apparatus for conducting examinations for in-vitro diagnostics
in the medical fields.
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Date of

10/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Roche Diagnostics GmbH
lpc oapN ty
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim,
Germany

Goods/Services
Apparatus and instruments for medical purposes; apparatus for
the medical research; disposable articles for medical apparatus,
in particular capillary tubes, cartridges, pipettes and containers;
kits essentially consisting of medical apparatus and
accessories, all to be used with reagents and control solutions.

: تاريخ ايداع الطلب

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، مانهايم23531 ،552 ساندهوفر شتراسيه

55534 - 343115 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173538
Class
10

10/09/2020

10

الصنف

535153

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أجهزة وأدوات لألغراض الطبية؛ األجهزة للبحث الطبي؛ أ دوات لالستخدام لمرة واحدة
 الماصات والحاويات؛، الخراطيش، على وجه الخصوص األنابيب الشعرية،لألجهزة الطبية
 الستخدامها جميعًا مع الكواشف،مجموعات تتكون أساسًا من أجهزة طبية وملحقاتها
.ومحاليل التحكم
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Date of

10/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Roche Diagnostics GmbH
lpc oapN ty
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim,
Germany

Goods/Services
Medical apparatus and instruments for medical and diagnostic
purposes; medical instruments for the execution of in vitro
diagnostic tests; medical instruments for the analysis of
biological samples for diagnostic purposes; laboratory
instruments for medical and diagnostic purposes.

: تاريخ ايداع الطلب

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، مانهايم23531 ،552 ساندهوفر شتراسيه

55534 - 343115 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173601
Class
10

10/09/2020

10

الصنف

535235

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
األجهزة واألدوات الطبية لالستخدامات الطبية والتشخيصية؛ األدوات الطبية إلجراء
االختبارات التشخيصية في المختبر؛ األدوات الطبية لتحليل العينات البيولوجية ألغراض
.التشخيص؛ األدوات المختبرية لألغراض الطبية والتشخيصية
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Date of

29/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
ARKRAY, Inc.
lpc oapN ty
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 57, Nishi Aketa-cho, Higashi-kujo, Minamiku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

: تاريخ ايداع الطلب

. إنك،أركراي
يابان
شركة اجنبية

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

،  مينامي – كو،  هيجاشي – كوجو، تشو- نيشي أكيتا،13
 اليابان،كيوتو – شي كيوتو

UNITED TRADEMARK & PATENT
ب.الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع ص
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7,
الطابق- مجمع شيكاغو-العبدلي- عمان55533 - 351315
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
3 مكتب رقم-الثاني
173333
Class
10
10
الصنف
535555

Applicant for
Correspondence
Trademark

29/09/2020

Goods/Services
Medical and veterinary apparatus and instruments; bodily fluid
diagnostic apparatus and instruments for medical and
veterinary purposes and parts and fittings therefor; medical and
veterinary apparatus and instruments for urine testing; medical
and veterinary apparatus and instruments for analyzing urine
formed element; diagnostic imaging apparatus and instruments
for medical and veterinary purposes; image analysing apparatus
and instruments for medical and veterinary purposes

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أدوات و اجهزة طبية و بيطرية; أدوات و اجهزة تشخيص السوائل في الجسد للغايات الطبية
والبيطرية وادواتها; ادوات و اجهزة طبية و بيطرية لفحص البول; ادوات و اجهزة طبية و
بيطرية لتحليل عناصر تشكيل البول; ادوات و اجهزة التشخيص االشعاعي للغايات الطبية و
البيطرية; أجهزة و ادوات التحليل االشعاعي للغايات الطبية و البيطرية
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تاريخ ايداع الطلب :

06/05/2020

اسم طالب التسجيل:

اس .سي .جونسون اند صن ،انك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

 5151هاو ستريت ،راسين ،ويسكونسين ،5552 - 15435
الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 55534 - 343115
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
535153

من اجل البضائع/الخدمات التالية
بخاخات العطور الكهربائية ،المصابيح وفوانيس الشموع لطرد الحشرات.

06/05/2020

Date of

الصنف

S. C. JOHNSON & SON,
INC.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin
53403-2236, USA
Applicant for
Correspondence

11

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173530
Class
11

Trademark

Goods/Services
Electrical fragrance dispenser; lamps and candle lanterns for
insect repelling
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تاريخ ايداع الطلب :

07/06/2020

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

كوبر سيكيوريت اس.ايه.اس
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

رو بيتهوفين ،ريوم ،25533 ،فرنسا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  55535 - 355533مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 534شارع مكة ،عمان -
االردن
11
الصنف
535551

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مصابيح الطوارئ.

07/06/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Cooper Securite S.A.S
lpc oapN ty
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Rue Beethoven, Riom, 63200, France

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173335
Class
11

Trademark

Goods/Services
Emergency Luminaires.
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Date of

06/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
OMT BELFORTE S.R.L.
lpc oapN ty
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Madonna D'Antegiano 2, 62031
BELFORTE DEL CHIENTI (MC), Italy
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173362
Class
11

Goods/Services
Coffee percolators, electric; espresso machines, electric; coffee
machines, electric; electric wireless coffeepots; automatic
installations for making coffee; coffee roasters; coffee roasting
ovens; electric coffee filters; coffee roasting machines; electric
chocolate makers; heating and cooling apparatus for
dispensing hot and cold beverages; apparatus for keeping hot
drinks warm; thermoelectric apparatus for heating beverages;
refrigerated dispensing units for beverages; beverage cooling
apparatus; refrigerating apparatus and machines; refrigerators;
apparatus for heating, steam generating, cooking, drying and
water supply.

06/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.ال.آر.اومت بلفورتي اس
ايطاليا
شركة اجنبية

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

 بلفورتي ديل شينتي25355 ،5 فيا مادونا دانتجيانو
 إيطاليا،)(ماشيراتا
 مبنى55535 - 355533 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة، 534 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
11
الصنف
535525

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مكائن القهوة، مكائن االسبريسو الكهربائية،أباريق (أبريق تصفية القهوة) القهوة الكهربائية
 محمصات، منشآت أوتوماتيكية لصنع القهوة، أباريق القهوة الكهربائية الالسلكية،الكهربائية
، آالت تحميص القهوة، مرشحات (فالتر) القهوة الكهربائية، أفران تحميص القهوة،القهوة
 أجهزة التسخين والتبريد لتوزيع المشروبات الساخنة،آالت صنع الشوكوالتة الكهربائية
، أجهزة حرارية لتسخين المشروبات، أجهزة لحفظ المشروبات الساخنة دافئة،والباردة
، ثالجات، أجهزة وآالت التبريد، أجهزة تبريد المشروبات،وحدات صرف مبردة للمشروبات
.أجهزة للتدفئة وتوليد البخار والطهي والتجفيف وإمدادات المياه
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Date of

06/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
OMT BELFORTE S.R.L.
lpc oapN ty
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Madonna D'Antegiano 2, 62031
BELFORTE DEL CHIENTI (MC), Italy
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173358
Class
11

Goods/Services
Coffee percolators, electric; espresso machines, electric; coffee
machines, electric; electric wireless coffeepots; automatic
installations for making coffee; coffee roasters; coffee roasting
ovens; electric coffee filters; coffee roasting machines; electric
chocolate makers; heating and cooling apparatus for
dispensing hot and cold beverages; apparatus for keeping hot
drinks warm; thermoelectric apparatus for heating beverages;
refrigerated dispensing units for beverages; beverage cooling
apparatus; refrigerating apparatus and machines; refrigerators;
apparatus for heating, steam generating, cooking, drying and
water supply.

06/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.ال.آر.اومت بلفورتي اس
ايطاليا
شركة اجنبية

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

 بلفورتي ديل شينتي25355 ،5 فيا مادونا دانتجيانو
 إيطاليا،)(ماشيراتا
 مبنى55535 - 355533 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 534 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
11
الصنف
535513

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مكائن القهوة، مكائن االسبريسو الكهربائية،أباريق (أبريق تصفية القهوة) القهوة الكهربائية
 محمصات، منشآت أوتوماتيكية لصنع القهوة، أباريق القهوة الكهربائية الالسلكية،الكهربائية
، آالت تحميص القهوة، مرشحات (فالتر) القهوة الكهربائية، أفران تحميص القهوة،القهوة
 أجهزة التسخين والتبريد لتوزيع المشروبات الساخنة،آالت صنع الشوكوالتة الكهربائية
، أجهزة حرارية لتسخين المشروبات، أجهزة لحفظ المشروبات الساخنة دافئة،والباردة
، ثالجات، أجهزة وآالت التبريد، أجهزة تبريد المشروبات،وحدات صرف مبردة للمشروبات
.أجهزة للتدفئة وتوليد البخار والطهي والتجفيف وإمدادات المياه
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تاريخ ايداع الطلب :

03/01/2021

اسم طالب التسجيل:

ابراهيم جميل شعبان جلنبو

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

االردن
مؤسسة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Ibrahim Jameel Shaban
Galanbo
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman/um al somaq, P.O.Box: 215511,
11122

عمان/ام السماق/بجانب روان كيك  ،ص.ب,551155:
55555
ص.ب  55553 - 5233عمان/وادي صقره/مقابل كازية توتال
535422

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شفاطات هواء,افران غاز

03/01/2021

Date of

الصنف

11

Applicant for
P.O.Box 2600 -11118 amman/wadi saqra
Correspondence
Trademark
173466
Class
11

Goods/Services
inflow hoa,gas ovens
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تاريخ ايداع الطلب :

25/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شاندونغ جينيو تاير كو ،.ليمتد.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Shandong Jinyu Tyre Co.,
Ltd.

نمبر ، 523 .كينغكين رود ،داوانغ ،غوانغراو ،شاندونغ ،الصين

الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب 55534 - 345515
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، 13
الطابق االرضي
535533

25/08/2020

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
إطارات داخلية لإلطارات المنفوخة بالهواء [إطارات]؛ إطارات لعجالت المركبات؛ إطارات
مصمتة لعجالت المركبات؛ إطارات تنفخ بالهواء؛ إطارات الشاحنات؛ إطارات داخلية إلطارات
السيارات؛ إطارات داخلية إلطارات المركبات؛ إطارات السيارات؛ إطارات داخلية إلطارات
الطائرات.

Date of

lppA eaaN tpac:

lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No. 260, Qingken Road, Dawang,
Guangrao, Shandong, China
Applicant for
Correspondence

12

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
173389
Class
12

Trademark

Goods/Services
Inner tubes for pneumatic tires; Tires for vehicle wheels; Solid
tires for vehicle wheels; Pneumatic tires; Truck tires; Inner
;tubes for automobile tires; Inner tubes for vehicle tires
Automobile tires; Inner tubes for aircraft tires.
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تاريخ ايداع الطلب :

06/09/2020

اسم طالب التسجيل:

جوا إنترناشونال كو ،.ليمتد

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

هونغ كونغ
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

/ 55اف ،.تاور تو ،تايمز سكوير 5 ،ماثيسون ستريت ،كوزواي
باي ،هونغ كونغ
سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م م ص.ب - 451
 55355عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز
535431

06/09/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مساند رأس لمقاعد السيارات؛ مقاعد أمان األطفال (الستخدام السيارة)؛ أغطية المقاعد
المستخدمة في المركبات؛ عربات األطفال؛ عربات األطفال القابلة للطي؛ عربات األطفال
الخفيفة الوزن؛ قماش مظلة عربات األطف ال؛ قماش مظلة عربات األطفال القابلة للطي؛ قماش
مظلة عربات األطفال الخفيفة الوزن؛ غطاء عربات األطفال؛ غطاء عربات األطفال القابل
للطي؛ عربات نزهة األطفال وكراسي األطفال القابلة للطي على عجالت وعربات الرضع؛
مجموعة السفر للرضع واألطفال وتحديدا ً مجموعة عربات نزهة األطفال المركبة ومقاعد
السيارات وقواعد مقاعد السيارات؛ ملحقات عربات األطفال ومجموعات السفر للرضع
واألطفال وتحديداً وسادات المقاعد ومساند الرقبة والرأس ومقصورات التخزين وحاويات
التخزين الصغيرة ذات األقسام والصواني والحامالت والدروع واألغطية الواقية؛ أحزمة
وكوابح أمان األطفال للمقاعد والمركبات.

Joie International Co.,
Limited
lpc oapN ty
: HONG KONG
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 31/F., Tower Two, Times Square, 1
Matheson Street, Causeway Bay, Hong
Kong
Applicant for
Correspondence

12

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
173475
Class
12

Trademark

Goods/Services
Car seat headrests; child safety seats (for car use); seat covers
;used in vehicles; baby carriages; folding baby carriage
lightweight baby carriage; baby carriage canopy; folding baby
carriage canopy; lightweight baby carriage canopy; baby
carriage hood; folding baby carriage hood; strollers and
pushchairs and prams; travel systems for infants and children,
;namely, combination strollers, car seats, car seat bases
accessories for strollers and travel systems all for infants and
children, namely, seat pads, neck and head supports, storage
compartments, caddies, trays and holders, protective shields
and covers; children's safety harnesses and restraints for seats
and vehicles.
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تاريخ ايداع الطلب :

23/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شاندونغ جينيو تاير كو ،.ال تى دي.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

SHANDONG JINYU TIRE
CO., LTD.

الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب 55534 - 345515
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، 13
الطابق االرضي
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
إطارات سيارات ،أنابيب داخلية لإلطارات الهوائية ،أغلفة خارجية لإلطارات الهوائية ،إطارات
هوائية ،إطارات لعجالت المركبات ،مداسات إلعادة تلبيس اإلطارات ،محاور عجالت
المركبات ،هياكل معدنية دائرية تركب حول إطارات إطارات لعجالت المركبات ،إطارات غير
مجوفة لعجالت المركبات ،سالسل مانعة لالنزالق.

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No.260, Qingken Road, Dawang,
Guangrao, Shandong, China.

نمبر ، 523 .كينغكن روود ،داوانج ،جوانجراو ،شاندونغ،
الصين.

535432

23/09/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

12

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
173486
Class
12

Trademark

Goods/Services
;]Automobile tires [tyres]; Inner tubes for pneumatic tires [tyres
Casings for pneumatic tires [tyres]; Pneumatic tires; Tires for
vehicle wheels; Treads for retreading tires [tyres]; Vehicle wheel
hubs; Vehicle wheel rims; solid tyres for vehicle wheels; Antiskid chains.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

02/12/2020

اسم طالب التسجيل:

محمد فالح سليمان الفقيه

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

االردن
مؤسسة
عمان/وسط البلد  ،ص.ب55535 ,1435:

عنوان التبليغ

ص.ب  55533 - 1435عمان/العبدلي/عمارة الداود

رقم العالمة التجارية

535233

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ساعات اليد

02/12/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

mohammad faleh suliman
al faqeh
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman/down town, P.O.Box: 5493, 11183

الصنف

14

Applicant for
P.O.Box 5493 -11180 amman/al abdali
Correspondence
Trademark
173609
Class
14

Goods/Services
watches
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تاريخ ايداع الطلب :

01/05/2019

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

شركه الجنوب لالعالم
االردن
ذ.م.م
الطفيله/الحسا  ،ص.ب24253 ,15:

عنوان التبليغ

ص.ب  24253 - 15الطفيله/الحسا

رقم العالمة التجارية

535132

من اجل البضائع/الخدمات التالية
صحيفة ورقية اسبوعية

اعالن الجريدة الرسمية

01/05/2019

Date of

eaaN tpac lppA:
South Media Company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Atafiluh/Alhassa, P.O.Box: 51, 64610

الصنف

16

Applicant for
P.O.Box 51 -64610 Atafiluh/Alhassa
Correspondence
Trademark
173576
Class
16

Goods/Services
website news
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تاريخ ايداع الطلب :

06/05/2020

اسم طالب التسجيل:

اس .سي .جونسون اند صن ،انك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

 5151هاو ستريت ،راسين ،ويسكونسين ،5552 - 15435
الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 55534 - 343115
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
535154

06/05/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األكياس البالستيكية لالستخدامات المنزلية ،أكياس تخزين بالستيكية قابلة لإلغالق والتفريغ
لالستخدام المنزلي ،أغلفة اللف البالستيكية ،المواد الالصقة إلصالح األحذية واأللبسة
المطرية وغيرها من األسطح الجلدية أو المطاطية أو المصنوعة من النايلون أو البالستيك أو
الخيش أو الكتان أو الفينيل.

S. C. JOHNSON & SON,
INC.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin
53403-2236, USA
Applicant for
Correspondence

16

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173524
Class
16

Trademark

Goods/Services
Plastic bags for household use; evacutable resealable plastic
storage bags for household use; plastic wraps; adhesives for
repairing shoes, rainwear and other leather, rubber, nylon,
plastics, canvas, linen or vinyl surfaces
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Date of

12/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Savvas Leaning Company,
LLC
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Suite 502, 15 E. Midland Ave., Paramus,
New Jersey 07652, United States of
America
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173505
Class
16

Goods/Services
Printed educational materials in the field of literacy and
language arts
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word (LITERACY) if used separately
from the Mark.

12/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

 ال ال سي،سافاز ليرنينغ كومباني

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

، باراموس،. ميدالند ايه في اي. اي51 ،135 سويت
 الواليات المتحدة األمريكية، 33215 نيوجيرسي
 مبنى55535 - 355533 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 534 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
16
الصنف
535131

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مواد تعليمية مطبوعة في مجال تعليم القراءة والكتابة وفنون اللغة
)LITERACY ( ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
.إذا وردت بمعزل عن العالمة
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Date of

12/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Savvas Learning
Company LLC
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Suite 502, 15 E. Midland Ave., Paramus,
New Jersey 07652, United States of
America
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman , Jordan
173498
Class
16

Goods/Services
Printed educational materials in the field of literacy and
language arts.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word (READING) if used separately
from the Mark.

12/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

سافاز ليرنينغ كومباني ال ال سي

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

، باراموس،. ميدالند ايه في اي. اي51 ،135 سويت
 الواليات المتحدة األمريكية، 33215 نيوجيرسي
 مبنى55535 - 355533 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 534 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
16
الصنف
535433

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.مواد تعليمية مطبوعة في مجال تعليم القراءة والكتابة وفنون اللغة
) إذاREADING ( ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
.وردت بمعزل عن العالمة
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Date of

12/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Savvas Learning
Company LLC
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Suite 502, 15 E. Midland Ave., Paramus,
New Jersey 07652, United States of
America
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property TAG
Org Building No. 104, Mecca Street,
P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan
173497
Class
16

12/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

سافاز ليرنينغ كومباني ال ال سي

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

، باراموس،. ميدالند ايه في اي. اي51 ،135 سويت
 الواليات المتحدة األمريكية، 33215 نيوجيرسي
أبو غزالة للملكية الفكرية مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية
55535  عمان355533  ب. ص، شارع مكة،534 رقم
االردن
16
الصنف
535433

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

WORDS THEIR WAY
Goods/Services
Printed materials, namely, textbooks, activity books, activity
guides, teacher's guides, and workbooks in the field of phonics,
vocabulary, and spelling.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word (WORDS) if used separately from
the Mark.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المواد المطبوعة وبالتحديد الكتب المدرسية وكتب األنشطة وأدلة األنشطة وأدلة المعلم وكتب
.العمل في مجال الصوتيات والمفردات والهجاء
) إذاWORDS ( ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
.وردت بمعزل عن العالمة
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Date of

24/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

The Saudi Research And
Publishing Company
lpc oapN ty
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Makah Almukarama Road, Almutamarat
District, Riyadh 11411, P.O. Box 478,
Saudi Arabia
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173501
Class
16

Goods/Services
Newsletters, Newspapers, Packing paper, Printed matter,
Printed publications, Prospectuses, Magazines [periodicals].
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word ( )العربيةif used separately from
the Mark.

24/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

الشركة السعودية لالبحاث والنشر

:اسم طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

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

.ب. ص،55455  الرياض، حي المؤتمرات،طريق مكة المكرمة
 المملكة العربية السعودية، 433
 مبنى55535 - 355533 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 534 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
16
الصنف
535135

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
النشرات اإلخبارية والصحف وورق التغليف والنماذج المطبوعة والمطبوعات والنشرات
.]والمجالت [الدوريات
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة (العربية) إذا وردت
.بمعزل عن العالمة
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Date of

24/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

The Saudi Research And
Publishing Company
lpc oapN ty
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Makah Almukarama Road, Almutamarat
District, Riyadh 11411, P.O. Box 478,
Saudi Arabia
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173507
Class
16

Goods/Services
Newsletters, Newspapers, Packing paper, Printed matter,
Printed publications, Prospectuses, Magazines [periodicals].
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the words ( )العربية لألطفالas one unit if used
separately from the Mark.

24/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

الشركة السعودية لالبحاث والنشر

:اسم طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

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

.ب. ص،55455  الرياض، حي المؤتمرات،طريق مكة المكرمة
 المملكة العربية السعودية، 433
 مبنى55535 - 355533 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 534 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
16
الصنف
535133

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
النشرات اإلخبارية والصحف وورق التغليف والنماذج المطبوعة والمطبوعات والنشرات
.]والمجالت [الدوريات
)ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات (العربية لألطفال
.كوحدة واحدة إذا وردت بمعزل عن العالمة
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Date of

31/08/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

Qatar Airways Group
(Q.C.S.C)

lpc oapN ty
: QATAR
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Qatar Airways Tower, Airport Road, P.O.
Box 22550, Doha, Qatar
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173352
Class
16

Goods/Services
Paper; cardboard; printed matter; printed publications;
newsletters; magazines; travel magazines; magazines relating
to air transport; brochures; travel brochures; brochures relating
to air transport; stationery; drawing materials; colouring books;
colouring crayons; pens; pencils; stickers; postcards; business
cards; tickets; airline tickets; timetables; maps; menus;
vouchers; notebooks; diaries; calendars; paper labels; paper
tags.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word (Qatar) if used separately from
the Mark

31/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

( م.ق.م.مجموعة الخطوط الجوية القطرية)ش

:اسم طالب التسجيل

قطر
شركة اجنبية

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

،55113 .ب. ص، طريق المطار،برج الخطوط الجوية القطرية
 قطر،الدوحة
 مبنى55535 - 355533 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 534 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
16
الصنف
535515

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، مجالت السفر، مجالت، نشرات أخبار، منشورات مطبوعة، مواد مطبوعة، كرتون،ورق
 أدوات، كتيبات تتعلق بالنقل الجوي، كتيبات السفر، كتيبات،مجالت تتعلق بالنقل الجوي
 بطاقات، ملصقات، أقالم رصاص، أقالم جاف، أقالم تلوين، كتب تلوين، مواد رسم،مكتبية
، قوائم، خرائط، جداول زمنية، تذاكر خطوط الطيران، تذاكر، بطاقات األعمال التجارية،بريدية
. واسمات ورقية، عالمات ورقية، تقويمات، مفكرات، دفاتر مالحظات،مستندات الصرف

) إذا وردتQatar ( ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
.بمعزل عن العالمة
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Date of

31/08/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

Qatar Airways Group
(Q.C.S.C)

lpc oapN ty
: QATAR
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Qatar Airways Tower, Airport Road, P.O.
Box 22550, Doha, Qatar
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property - TAG
Org Building No. 104, Mecca Street,
P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan
173346
Class
16

Goods/Services
Paper; cardboard; printed matter; printed publications;
newsletters; magazines; travel magazines; magazines relating
to air transport; brochures; travel brochures; brochures relating
to air transport; stationery; drawing materials; colouring books;
colouring crayons; pens; pencils; stickers; postcards; business
cards; tickets; airline tickets; timetables; maps; menus;
vouchers; notebooks; diaries; calendars; paper labels; paper
tags.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word (Qatar) if used separately from
the Mark

31/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

( م.ق.م.مجموعة الخطوط الجوية القطرية)ش

:اسم طالب التسجيل

قطر
شركة اجنبية

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

،55113 .ب. ص، طريق المطار،برج الخطوط الجوية القطرية
 قطر،الدوحة
 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة-أبو غزالة للملكية الفكرية
55535  عمان355533  ب. ص، شارع مكة،534 بناية رقم
االردن
16
الصنف
535542

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، مجالت السفر، مجالت، نشرات أخبار، منشورات مطبوعة، مواد مطبوعة، كرتون،ورق
 أدوات، كتيبات تتعلق بالنقل الجوي، كتيبات السفر، كتيبات،مجالت تتعلق بالنقل الجوي
 بطاقات، ملصقات، أقالم رصاص، أقالم جاف، أقالم تلوين، كتب تلوين، مواد رسم،مكتبية
، قوائم، خرائط، جداول زمنية، تذاكر خطوط الطيران، تذاكر، بطاقات األعمال التجارية،بريدية
. واسمات ورقية، عالمات ورقية، تقويمات، مفكرات، دفاتر مالحظات،مستندات الصرف

) إذا وردتQatar ( ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
.بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

09/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

International Council for
المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات التقنية للمستحضرات الصيدالنية لالستخدام
Harmonisation of
البشري
Technical Requirements
for Pharmaceuticals for
Human Use
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
سويسرا
Applicant Type
Foreign Company
شركة اجنبية
Applicant Career
Applicant Address Route Pré-Bois 20, P.O. Box 1894, 1215
 سويسرا، جنيف5551 ،5334 . ب. ص،53 شارع بري بوا
Geneva, Switzerland

:اسم طالب التسجيل

Date of

09/09/2020

eaaN tpac lppA:

Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
173477
Class
16

- 451 ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان55355

Applicant for
Correspondence

Goods/Services
Training manuals; printed training manuals; printed matter for
learning; printed matter; user manuals; printed publications;
manuals, handbooks, technical guides and notebooks.

16

الصنف

535433

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أدلة التدريب؛ أدلة التدريب المطبوعة؛ أدلة التعليم المطبوعة؛ المطبوعات؛ أدلة المستخدمين؛
.المنشورات المطبوعة؛ األدلة والكتب ا لموجزة واألدلة التقنية والمفكرات
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

06/10/2020

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

مللوك وشركاه للتجارة /االردن
االردن
ذ.م.م
عمان  -طبربور  ،ص.ب:ص.ب 55343 ,535

عنوان التبليغ

ص.ب ص.ب  55343 - 535عمان

رقم العالمة التجارية

535412

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الورق الصحي

الصنف

06/10/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Mallouk Trading Company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
101,ب .ص Applicant Address Amman \ Tabarbour, P.O.Box:
11947

16

Applicant for
\ 101 -11947 Ammanب .ص P.O.Box
Correspondence
Tabarbour
Trademark
173456
Class
16

Goods/Services
hygienic paper
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Date of

08/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

DYA'A ALSADY & SALEM
ALSADY
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amman/abu alanda, P.O.Box: 23, 11622

Applicant for
P.O.Box 23 -11622 amman/abu alanda
Correspondence
Trademark
173363
Class
16

Goods/Services
bags envelopes, pouches of paper or plastics, for packaging
The registration of this trademark does not give owners the
right to use (HD)if used separately from the mark

16

الصنف

08/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

ضياء السعدي وسالم السعدي

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
55255 ,55:ب. ص، عمان

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

 عمان55255 - 55 ب.ص

عنوان التبليغ

535525

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 للتغليف، األكياس المصنوعة من الورق أو البالستيك،)األكياس (مغلفات
) بعمزل عن العالمةHD(ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال
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تاريخ ايداع الطلب :

06/05/2020

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

جيمشارك ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

جي.اس.اتش.كيو .بليث فالي بارك 5 ،سينترال بوليفارد،
سوليهل ،بي  3 33ايه بي ،المملكة المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكرية -مبنى مجموعة طالل أبوغزالة
بناية رقم  ،534شارع مكة ،ص .ب  355533عمان 55535
االردن
18
الصنف
535433

من اجل البضائع/الخدمات التالية
جلود وجلود مقلدة ،أمتعة ،وصناديق ثياب وحقائب للسفر ،حقائب سفر ،حقائب رياضية،
مظالت وشماسي ،حقائب ،حقائب من أجل الرياضة ،حقائب على هيئة حزام للجري ،حقائب
لصاالت األلعاب الرياضية ،حقائب صغيرة ،حقائب حمل ،حقائب رياضية كبيرة ،حقائب للظهر،
حقائب من أجل المالبس ،حقائب ذات أربطة ،حقائب ذات أيدي لإلمساك بها ،حقائب للغسيل،
حقائب شاطئ ،حقائب لألحذية ،حقائب قماشية ،حقائب لمستحضرات التجميل ،حقائب ألدوات
الزينة ،حقائب من قماش القنب ،حقائب للخصر ،علب لمستحضرات التجميل ،حقائب على
هيئة حزام وحقائب للورك ،حقائب لليد ومحافظ ،أغلفة واقية مجهزة من أجل األمتعة ،حقائب
يد ،حقائب جلدية ،عالمات لوضعها على األمتعة ،أربطة لألمتعة ،عالمات لألمتعة ،حقائب
لألحذية ،حقائب للتسوق ،مالبس للحيوانات ،مقود للحيوانات ،أطقم وأطواق للحيوانات،
أجزاء و تركيبات وملحقات لكافة السلع الوارد ذكرها أعاله.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءGB :
رقم االدعاء5445435 :
تاريخ االدعاء5353/55/34 :

06/05/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Gymshark Limited
lpc oapN ty
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address G.S.H.Q. Blythe Valley Park, 3 Central
Boulevard, Solihull, B90 8AB, United
Kingdom
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property - TAG
Org Building No. 104, Mecca Street,
P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan
173488
Class
18

Trademark

Goods/Services
Leather and imitations of leather; luggage, trunks and travelling
;bags; suitcases; athletic bags; umbrellas and parasols; bags
;bags for sport; running belt bags; gymnasium bags; mini-bags
tote bags; duffel bags; backpacks; bags for clothes; drawstring
;bags; holdalls; wash bags; beach bags; boot bags; cloth bags
cosmetic bags; toiletry bags; canvas bags; bum bags; beauty
cases; belt bags and hip bags; purses and wallets; fitted
protective covers for luggage; handbags; leather bags; luggage
labels; luggage straps; luggage tags; shoe bags; shopping
bags; animal apparel; animal leads; animal harnesses and
collars; parts, fittings and accessories for all the aforesaid
goods.
Priority claim: Claim Country: GB
Claim No.: 3441473
Claim Date: 04/11/2019
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تاريخ ايداع الطلب :

31/08/2020

اسم طالب التسجيل:

مجموعة الخطوط الجوية القطرية)ش.م.ق.م (

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

قطر
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

برج الخطوط الجوية القطرية ،طريق المطار ،ص.ب،55113 .
الدوحة ،قطر
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  55535 - 355533مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،534شارع مكة ،عمان -
االردن
18
الصنف
535515

من اجل البضائع/الخدمات التالية
جلود وجلود مقلدة ،أمتعة وحقائب حمل ،مظالت شمسية ومظالت ملونة ،عصي المشي،
صناديق وحقائب السفر ،حقائب ،واسمات األمتعة ،واسمات أمتعة جلدية ،شنط ،شنط جلدية،
حقائب يد ،حقائب يد جلدية ،حقائب أوراق ،حقائب أوراق جلدية ،صناديق السفر ،حقائب
رياضية ،حقائب الشاطئ ،حقائب التسوق ،حقائب من الدفيل (نسيج صوفي غليظ) ،حقائب
الظهر ،حقائب مالبس مخصصة للسفر ،حقائب البذالت ،أغطية واقية مجهزة لألمتعة ،حقائب
أدوات الزينة ،حقائب أدوات التجميل ،حامالت البطاقات ،حافظات البطاقات االئتمانية ،حامالت
البطاقات االئتمانية ،محافظ ،محافظ الجيب ،حقائب التسوق ،حقائب تسوق نسيجية ،حقائب
من قماش القنب.
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة (  )Qatarإذا وردت
بمعزل عن العالمة.

31/08/2020
Qatar Airways Group
)(Q.C.S.C

Date of

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: QATAR
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Qatar Airways Tower, Airport Road, P.O.
Box 22550, Doha, Qatar
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173353
Class
18

Trademark

Goods/Services
;Leather and imitations of leather; luggage and carrying bags
umbrellas and parasols; walking sticks; trunks and travelling
;bags; suitcases; luggage tags; leather luggage tags; bags
leather bags; handbags; leather handbags; briefcases; leather
briefcases; travelling trunks; sports bags; beach bags; tote
bags; duffel bags; rucksacks; garment bags; suit bags; fitted
;protective covers for luggage; toiletry bags; cosmetic bags
;card holders; credit card cases; credit card holders; purses
wallets; shopping bags; textile shopping bags; canvas bags.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word (Qatar) if used separately from
the Mark
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تاريخ ايداع الطلب :

31/08/2020

اسم طالب التسجيل:

مجموعة الخطوط الجوية القطرية )ش.م.ق.م(

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

قطر
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

برج الخطوط الجوية القطرية ،طريق المطار ،ص.ب،55113 .
الدوحة ،قطر
أبو غزالة للملكية الفكرية مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية
رقم  ،534شارع مكة ،ص .ب  355533عمان 55535
االردن
18
الصنف
535543

من اجل البضائع/الخدمات التالية
جلود وجلود مقلدة ،أمتعة وحقائب حمل ،مظالت شمسية ومظالت ملونة ،عصي المشي،
صناديق وحقائب السفر ،حقائب ،واسمات األمتعة ،واسمات أمتعة جلدية ،شنط ،شنط جلدية،
حقائب يد ،حقائب يد جلدية ،حقائب أوراق ،حقائب أوراق جلدية ،صناديق السفر ،حقائب
رياضية ،حقائب الشاطئ ،حقائب التسوق ،حقائب من الدفيل (نسيج صوفي غليظ) ،حقائب
الظهر ،حقائب مالبس مخصصة للسفر ،حقائب البذالت ،أغطية واقية مجهزة لألمتعة ،حقائب
أدوات الزينة ،حقائب أدوات التجميل ،حامالت البطاقات ،حافظات البطاقات االئتمانية ،حامالت
البطاقات االئتمانية ،محافظ ،محافظ الجيب ،حقائب التسوق ،حقائب تسوق نسيجية ،حقائب
من قماش القنب.
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة (  )Qatarإذا وردت
بمعزل عن العالمة.

31/08/2020
Qatar Airways Group
)(Q.C.S.C

Date of

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: QATAR
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Qatar Airways Tower, Airport Road, P.O.
Box 22550, Doha, Qatar
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property TAG
Org Building No. 104, Mecca Street,
P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan
173347
Class
18

Trademark

Goods/Services
;Leather and imitations of leather; luggage and carrying bags
umbrellas and parasols; walking sticks; trunks and travelling
;bags; suitcases; luggage tags; leather luggage tags; bags
leather bags; handbags; leather handbags; briefcases; leather
briefcases; travelling trunks; sports bags; beach bags; tote
bags; duffel bags; rucksacks; garment bags; suit bags; fitted
;protective covers for luggage; toiletry bags; cosmetic bags
;card holders; credit card cases; credit card holders; purses
wallets; shopping bags; textile shopping bags; canvas bags.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word (Qatar) if used separately from
the Mark
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Date of

06/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Joie International Co.,
Limited
lpc oapN ty
: HONG KONG
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 31/F., Tower Two, Times Square, 1
Matheson Street, Causeway Bay, Hong
Kong

Goods/Services
Sling bags for carrying babies; backpacks for carrying babies;
baby carriers worn on the body; slings for carrying infants;
nappy bags; bags for carrying babies accessories; reins for
guiding children; umbrellas for children; rucksacks, daypacks,
bags, trunks and travelling bags, all of the foregoing for the care
of babies or infants; carriers for infants and children; baby
carrying bags.

: تاريخ ايداع الطلب

 ليمتد،.جوا إنترناشونال كو

:اسم طالب التسجيل

هونغ كونغ
شركة اجنبية

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

 كوزواي، ماثيسون ستريت5 ، تايمز سكوير، تاور تو،.اف/ 55
 هونغ كونغ،باي
- 451 ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان55355

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
173474
Class
18

06/09/2020

18

الصنف

535434

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
حماالت األطفال؛ حقائب ظهر لحمل األطفال؛ حامالت األطفال التي يتم ارتداؤها؛ الحماالت
لحمل الرضع؛ حقائب الحفاضات؛ حقائب لحمل مستلزمات األطفال؛ األحزمة لتوجيه األطفال؛
مظالت لألطفال؛ حقائب الظهر والحقائب النهارية والحقائب وصناديق الثياب وحقائب السفر
.وكل ما سبق لرعاية األطفال أو الرضع؛ حامالت الرضع واألطفال؛ حقائب حمل األطفال
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تاريخ ايداع الطلب :

17/09/2020

اسم طالب التسجيل:

فيليب موريس بروداكتس أس.أيه.

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

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Philip Morris Products
S.A.
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel,
Switzerland

كواي جونرينود  5333 ،5نيوشاتيل ،سويسرا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 55534 - 343115
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
535135

17/09/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الجلود والجلود المقلّدة؛ الجلود المدبوغة وغير المدبوغة؛ الحقائب متعددة االستخدامات
المصنوعة من الجلود أو الجلود المقلدة والحقائب الجلدية وحقائب الحمل ومحافظ الجيب
ومحافظ الجيب لألوراق النقدية والحافظات القابلة للطي واألكياس والجزادين وحافظات
المفاتيح وحاف ظات البطاقات ورقع التعليق لحقائب السفر وحقائب اليد؛ صناديق الثياب
وحقائب السفر وحقائب السفر الصغيرة وحقائب حمل المالبس للسفر وحقائب الظهر
والحقائب التي توضع على الظهر وحقائب مستحضرات التجميل؛ المظالت والشمسيات
وعصي المشي.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءAD :
رقم االدعاء51544 :
تاريخ االدعاء5353/33/35 :
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باللون األزرق الغامق وذلك بموجب النموذج المودع
مع الطلب

Applicant for
Correspondence

18

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173591
Class
18

Trademark

Goods/Services
Leather and imitations of leather; hides and skins; multipurpose
bags of leather or imitation leather, briefcases, carrying cases,
pocket wallets, billfolds, folio cases, pouches, purses, key
cases, card cases, luggage tags, handbags; trunks, suitcases,
travelling bags, garment bags for travel, rucksacks, backpacks,
vanity cases; umbrellas, parasols and walking sticks.
Priority claim: Claim Country: AD
Claim No.: 35244
Claim Date: 03/09/2020
The registration of this trademark should be in dark blue color
according to the print filed with the application.
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تاريخ ايداع الطلب :

17/09/2020

اسم طالب التسجيل:

فيليب موريس بروداكتس أس.أيه.

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

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Philip Morris Products
S.A.
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel,
Switzerland

كواي جونرينود  5333 ،5نيوشاتيل ،سويسرا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 55534 - 343115
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
535142

17/09/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الجلود والجلود المقلّدة؛ الجلود المدبوغة وغير المدبوغة؛ الحقائب متعددة االستخدامات
المصنوعة من الجلود أو الجلود المقلدة والحقائب الجلدية وحقائب الحمل ومحافظ الجيب
ومحافظ الجيب لألوراق النقدية والحافظات القابلة للطي واألكياس والجزادين وحافظات
المفاتيح وحافظات البطاقات ورقع التعليق لحقائب السفر وحقائب اليد؛ صناديق الثياب
وحقائب السفر وحقائب السفر الصغيرة وحقائب حمل المالبس للسفر وحقائب الظهر
والحقائب التي توضع على الظهر وحقائب مستحضرات التجميل؛ المظالت والشمسيات
وعصي المشي.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءAD :
رقم االدعاء51545 :
تاريخ االدعاء5353/33/53 :

Applicant for
Correspondence

18

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173546
Class
18

Trademark

Goods/Services
Leather and imitations of leather; hides and skins; multipurpose
bags of leather or imitation leather, briefcases, carrying cases,
pocket wallets, billfolds, folio cases, pouches, purses, key
cases, card cases, luggage tags, handbags; trunks, suitcases,
travelling bags, garment bags for travel, rucksacks, backpacks,
vanity cases; umbrellas, parasols and walking sticks.
Priority claim: Claim Country: AD
Claim No.: 35242
Claim Date: 28/08/2020
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تاريخ ايداع الطلب :

24/09/2020

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

بوتيجا فينيتا اس .آر.ال.
ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
BOTTEGA VENETA S.R.L.
lpc oapN ty
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Località Conti Maltraverso 1, 36054
Montebello Vicentino (VI), Italy

لوكاليتا كونتي مالترافيرسو  52314 ،5مونتيبيلو فيشينتينو
(في آي) ،إيطاليا
سابا وشركاهم للملكيه الفكريهص.ب 55534 - 343115
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
535145

الصنف

24/09/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

18

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173542
Class
18

Trademark

BOTTEGA VENETA
من اجل البضائع/الخدمات التالية
الجلود والجلود المقلّدة والبضائع المصنوعة من هذه المواد وغير الواردة في فئات أخرى؛
جلود الحيوانات وجلود الحيوانات الخام أو الجلود المدبوغة؛ الصناديق وحقائب السفر؛
المظالت والشمسيات وعصي المشي؛ السياط وأطقم الحيوانات والسروج؛ الحقائب التي تعلق
على الكتف وحقائب السفر وحقائب اليد والحقائب المعلقة على الخصر ومحافظ النقود
والحقائب الجلدية وحقائب المستندات والملفات والحقائب الجلدية للتغليف والحقائب المدرسية
والجزادين وعالقات المفاتيح المصنوعة من الجلود والحقائب ذات المقابض (الحقائب
مستطيلة الشكل ذات مقبضين) وحقائب الظهر وحقائب مستحضرات الزينة تباع فارغة
وحقائب الحمل والحقائب اليدوية النسائية؛ حقائب الشاطئ وحقائب حمل المالبس للسفر
وحافظات بطاقات االئتمان المصنوعة من الجلود وحقائب التسوق المصنوعة من الجلد أو
القماش وحقائب الحمل

Goods/Services
Leather and imitations of leather, and goods made of these
;materials and not included in other classes; animal skins, hides
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery; shoulder bags, travelling
bags, handbags, waist packs, wallets, briefcases, attaché cases,
pouches of leather for packaging, schoolbags, purses, keycases
made of leather, boston bags (two-handled oblong bags),
;backpacks, toilet cases sold empty, carry on bags, operabags
beach bags, garment bags for travelling, credit card cases made
of leather, shopping bags made of leather or textile, tote bags.
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تاريخ ايداع الطلب :

22/10/2020

اسم طالب التسجيل:

التداول السهل التجارية

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان/ش المدينه المنوره  ،ص.ب55353 ,453:

ص.ب  55353 - 453عمان/ش المدينه المنوره/مجمع سماح
التجاري/ط4
18
الصنف
535533

من اجل البضائع/الخدمات التالية
* الحقائب

22/10/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

al tadawel al sahel for
trade co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/madina monawara str, P.O.Box:
420, 11820
Applicant for
P.O.Box 420 -11820 amman/madina
Correspondence
monawara str
Trademark
173387
Class
18

Goods/Services
*bags
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Date of

10/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Ibrahim Fares Abdel Halim
Abdel Halim
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Istiklal Street Amman, P.O.Box: 19238,
11196
Applicant for
P.O.Box 19238 -11196 38hamdan klefat st.
Correspondence
tla al ali
Trademark
173578
Class
18

Goods/Services
suitcases
The registration of this trademark does not give owners the
right to use word (easy,enjoy , bags)if used separately from the
mark

10/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

ابراهيم فارس عبدالحليم عبدالحليم

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة

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

55532 ,53553:ب. ص، عمان شارع االستقالل

18

 عمان تالع العلي شارع حمدان55532 - 53553 ب.ص
53 خليفات
الصنف
535133

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الحقائب
easy,enjoy ( ان تسجيل هذه العالمة ال سعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات
) بمعزل عن العالمة, bags
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تاريخ ايداع الطلب :

07/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة فيصل وعبدالرحمن الكيالني

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

االردن
تضامن

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

faisal&abed al rahmam al
kilani
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/khalda , P.O.Box: 1002,
11511

المدينة/الشارع عمان/خلدا  ،ص.ب55155 ,5335:

ص.ب  55155 - 5335المدينة/الشارع
535123

07/07/2020

Date of

عمان/خلدا
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
لوحات خشبه اشغال فنية من الخشب لوحات عرض ,اشغال خشبيه هياكل جذعيه من الخشب

20

Applicant for
P.O.Box 1002 -11511 city/street
Correspondence
amman/khalda
Trademark
173560
Class
20

Goods/Services
art (work of) wood, boards (display), bosts of wood, cabinet
work
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Date of

27/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

27/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

ابراهيم و اياد عابدين
االردن
م.م.ذ

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

eaaN tpac lppA:
Ibrahim w Eyad Abdin
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Makkah Street - Building No.
231, P.O.Box: 140670, 11814

,543233:ب. ص، 555  عمارة رقم- شارع نكة-عمان
55354

Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 Amman- 165 Mecca
Correspondence
Street- Second Floor
Trademark
173364
Class
20

 الطابق- شارع مكة521 - عمان55315 - 4333 ب.ص
الثاني
الصنف
535524

Goods/Services
index cabinets furniture , furniture fittings, not of metal,
furniture partitions of wood, screens furniture , pillows, chairs
seats , seats, picture frames, chaise lounges, doors for
furniture, furniture shelves, cupboards, display boards, covers
for clothing wardrobe , costume stands, tables*, benches
furniture , furniture, office furniture, head-rests furniture , table
tops, indoor window shades furniture , paper blinds

20

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 ستا ئر, حواجز من الخشب لألثاث, غير المعدنية، لوازم المفروشات, خزانات كتب أثاث
 رفوف, أبواب لألثاث, األريكة, إطارات الصور, المقاعد,  كراسي مقاعد, الوسائد, أثاث
,* الطاوالت, حماالت للمالبس, خزانات مالبس, لوحات العرض, الخزائن الصغيرة,لألثاث
, أغطية الطاوالت,) مساند الرأس (أثاث, األثاث المكتبي, األثاث, الكراسي الطويلة أثاث
 الستائر الورقية,)ستائر النوافذ الداخلية (مفروشات
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تاريخ ايداع الطلب :

06/09/2020

اسم طالب التسجيل:

جوا إنترناشونال كو ،.ليمتد

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

هونغ كونغ
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

/ 55اف ،.تاور تو ،تايمز سكوير 5 ،ماثيسون ستريت ،كوزواي
باي ،هونغ كونغ
سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م م ص.ب - 451
 55355عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز
535435

06/09/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أثاث المنزل؛ الطاوالت؛ كراسي جلوس؛ األسرة؛ الكراسي الهزازة؛ أسرة األطفال الهزازة؛
أسرة هزازة للرضع؛ اطر األسرة الخشبية؛ كراسي عالية لألطفال؛ مشايات أطفال؛ سالل غير
ّ
معدنية ومراتب للرضع واألطفال؛ وسادات؛ مخدات؛ لبادات لملعب األطفال المس يّج؛ كراسي
مبطنة؛ ملحقات الكراسي المرتفعة وتحديدا ً وسائد المقعد ولبادات الوقاية من انسكاب الطعام
أسرة
ورفوف األلعاب التي تعلق على الكراسي العالية؛ مقاعد إطعام األطفال؛ أسرة األطفال؛ ّ
على شكل سالل؛ حــُصـُر لحظائر لعب األطفال؛ األسرة لألطفال والرضع؛ مقعد هزاز لألطفال
وكل ما سبق ذكره للرضع واألطفال؛ لبادة تغيير حفاضات األطفال.

Joie International Co.,
Limited
lpc oapN ty
: HONG KONG
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 31/F., Tower Two, Times Square, 1
Matheson Street, Causeway Bay, Hong
Kong
Applicant for
Correspondence

20

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
173473
Class
20

Trademark

Goods/Services
Furniture; tables; chairs; beds; rocking chairs; baby rocking
beds; cradles; wooden bedstead; baby high chairs; baby
walkers; non-metal baskets, mattresses all for infants and
;children; cushions; pillows; pads for fenced baby's playground
cushioned chairs; high chair accessories, namely seat pads,
spill pads and toy bars that attach to high chairs; children's
feeding seats; cribs; bassinets; playpens; beds for babies and
;infants; baby bouncer, all the aforesaid for infants and children
baby changing diaper pad.

139

تاريخ ايداع الطلب :

06/05/2020

اسم طالب التسجيل:

اس .سي .جونسون اند صن ،انك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

 5151هاو ستريت ،راسين ،ويسكونسين ،5552 - 15435
الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 55534 - 343115
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
535155

06/05/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األوعية البالستيكية لالستخدامات المنزلية ،األدوات واألوعية المنزلية الصغيرة (ليست
مصنوعة من مع ادن ثمينة أو مطلية بها) ،أدوات المساعدة في لبس األحذية والقوالب
الموضوعة داخل األحذية ،القطع القماشية واإلسفنج للتلميع ،فراشي األحذية ،أدوات تنظيف
الزجاج العاملة باليد التي تحتوي على لبادات للتنظيف ،فراشي الفرك للتنظيف المنزلي.

S. C. JOHNSON & SON,
INC.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin
53403-2236, USA
Applicant for
Correspondence

21

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173523
Class
21

Trademark

Goods/Services
Plastic containers for household use; small domestic utensils
;)and containers (not of precious metal or coated therewith
shoehorns and shoe trees; polishing cloths and sponges; shoe
brushes; hand operated glass cleaning tool which holds
cleaning pads; scrubbing brushes for household cleaning
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تاريخ ايداع الطلب :

01/09/2020

اسم طالب التسجيل:

زوجروشي كوربوريشن

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

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ,53-1تينما -5كروم ,كيتا-كو ,اوساكا ,اليابان

01/09/2020
ZOJIRUSHI
CORPORATION

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 20-5, TENMA 1-CHOME, KITA-KU, OSAKA,
JAPAN.

UNITED TRADEMARK & PATENT
الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع ص.ب
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7,
 55533 - 351315عمان-العبدلي-مجمع شيكاغو -الطابق
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
الثاني-مكتب رقم 3
173326
Class
21
21
الصنف
535552

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أداة لغسل األرز ,غير كهربائي; أباريق لفلترة المياه; أباريق; وعاء ماء قابل للحمل; قوارير
مفرغة; قناني مفرغة; قوارير عازلة للحرارة; كاسات عازلة للحرارة; أكواب عازلة للحرارة;
أقداح عازلة للحرارة; كاسات; أكواب; أقداح; أوعية لحفظ االشربة قابلة للحمل; أوعية عازلة
للحرارة لحفظ االشرب ة; أوعية حافظة للحرارة; حقائب قناني عازلة للحرارة; أوعية لحفظ
الطعام عازلة للحرارة; أوعية عازلة للحرارة لحفظ االطعمة; صناديق الوجبات الخفيفة;
صناديق الوجبات الخفيفة عازلة للحرارة; عبوات لحفظ األرز; مقالة لحفظ حرارة الطعام
والطبخ ,غير كهربائي; وعاء للشرب ,غير كهربائي; أباريق عازلة للحرارة; مبردات (دالء
الثلج); أباريق; مقالة للطهي ,غير كهربائي.

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
;rice washers, non-electric; water filtering pitchers; pitchers
;portable water dispensers; vacuum flasks; vacuum bottles
;heat-insulated flasks; heat-insulated cups; heat-insulated mugs
heat-insulated tumblers; cups; mugs; tumblers; portable
containers for beverages; heat-insulated containers for
;beverages; heat-insulated containers; insulated bottle bags
;portable containers for food; heat-insulated containers for food
lunch boxes; heat-insulated lunch boxes; kitchen containers for
rice; pans for keeping food warm and cooking food, non;electric; drink dispensers, non-electric; heat-insulated pitchers
ice pails; jugs; cooking pans, non-electric.
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تاريخ ايداع الطلب :

13/09/2020

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

روكا سانيتاريو ،اس.ايه.
اسبانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
ROCA SANITARIO, S.A.
lpc oapN ty
: SPAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Av. Diagonal, 513, 08029 Barcelona, Spain

ايه في .دياجونال 33353 ،155 ،برشلونة ،اسبانيا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 55534 - 343115
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
535153

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
رفوف الصابون؛ أوعية توزيع الصابون؛ األواني الزجاجية (أوعية)؛ حافظات فراشي
األسنان؛ حماالت فراشي األسنان؛ رفوف المناشف؛ حماالت ورق المراحيض؛ حماالت
الفراشي لمراحي ض المياه؛ سالل النفايات الورقية؛ علب سحب المناشف الورقية.

13/09/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

21

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173539
Class
21

Trademark

Goods/Services
;]Soap racks; Soap dispensers; Glasses [receptacles
Toothbrush containers; Toothbrush holders; Towel racks; Toilet
paper holders; Water closet brush holders; Waste paper
baskets; Paper towel dispensers.
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Date of

07/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Mohammad Shokri
Qawasmi And Partners
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address irbid, P.O.Box: 1101, 11910

Applicant for
al fouad intellectual property P.O.Box
Correspondence
1101 -11910 amman/al shmesani
Trademark
173605
Class
21

Goods/Services
glass wear,porcelain,earthenware,glassess,cups,teapot,vacuum
flask,frying pans,cooking pots non electric ,trays,cleaning
sponges,dishes,kitchen utennsils,steel wood for cleaning

07/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

محمد شكري قواسمي وشركاه

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

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

55353 ,5535:ب. ص، اربد

21

55353 - 5535 ب.الفؤاد للملكيه الفكريه ص
الشميساني/عمان
الصنف
535231

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
,اباريق شاي,فناجين,كاسات زجاجيه,اواني خزفيه,خزف صيني,اواني زجاجيه
سلكة جلي,ادوات مطبخ,صحون,اسفنج جلي,صواني,طناجر غير كهربائيه,مقالي,تيرموس
للتنظيف
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تاريخ ايداع الطلب :

25/03/2021

اسم طالب التسجيل:

عنان سعدالدين وشركاه

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

االردن
تضامن

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان-الوحدات  -شارع المثنى بن حارثة  ،ص.ب,253354:
55525
ص.ب  55525 - 253354عمان-الوحدات  -شارع المثنى بن
حارثة
21
الصنف
535134

من اجل البضائع/الخدمات التالية
عبوات بالستيكيه

25/03/2021

Date of

eaaN tpac lppA:

Anan Sadeddin and
Partners Co.
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN - AL MOTHANA BIN HARETHA
ST., P.O.Box: 620014, 11162
Applicant for
P.O.Box 620014 -11162 AMMAN - AL
Correspondence
MOTHANA BIN HARETHA ST.
Trademark
173584
Class
21

Goods/Services
PLASTIC BOTTLES
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تاريخ ايداع الطلب :

20/10/2019

اسم طالب التسجيل:

تايلجيت كلوثينغ كومباني ,كورب.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Tailgate Clothing
Company, Corp.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Suite 530, 2805 SW Snyder Blvd., Ankeny,
Iowa 50023.,

سوت  5331 ,153إس دبليو سنايدر بوليفارد ,.آنكيني ,إيوا
.13355
ص .ب  55533- 351315الخدمات المتحدة للعالمات
التجارية وبراءات االختراع  -عمان-العبدلي-مجمع شيكاغو -
الطابق الثاني-مكتي رقم 3
535553

20/10/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
قمصان رجالية ;قمصان نصف كم [تي  -شيرت]; جوارب نايلون [مالبس]; شورتات;
بنطلونات; تريكو [ألبسة]; بذالت; سترات; جينزات; مالبس داخلية شتوية; قمصان ذات
أكمام طويلة; قمصان رياضية للتعرق; سراويل للتعرق; باليز من الصوف; صوفيات;
جاكيتات [مالبس]; جوارب قصيرة; أحزمة للمالبس; مالبس كتانية; اوشحة; قفافيز
[مالبس]; لباس القدم; لوازم القبعات; قبعات [اغطية للرأس]; قبعات.

Applicant for
Correspondence

25

P.O.BOX 925852-11190 UNITED
 TRADEMARK & PATENT SERVICESSuite 7, 2nd floor, Chicago Bldg., Abdali,
Amman
173329
Class
25

Trademark

Goods/Services
Men's shirts; T-shirts; bottoms [clothing]; shorts; pants; knitted
clothing; suits; sweaters; jeans; thermal clothing; long-sleeved
tee-shirts; sweatshirts; sweatpants; fleece tops; fleeces; jackets
[clothing]; socks; belts for clothing; underwear; scarves; gloves
[clothing]; footwear; headwear; caps being headwear; hats.
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تاريخ ايداع الطلب :

03/02/2020

اسم طالب التسجيل:

تايلجيت كلوثينغ كومباني ,كورب.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سوت  5331 ,153إس دبليو سنايدر بوليفارد ,.آنكيني ,إيوا
.13355

03/02/2020

eaaN tpac lppA:

Tailgate Clothing
Company, Corp.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Suite 530, 2805 SW Snyder Blvd., Ankeny,
Iowa 50023.

UNITED TRADEMARK & PATENT
الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع ص.ب
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7,
 55533 - 351315عمان-العبدلي-مجمع شيكاغو -الطابق
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
الثاني-مكتب رقم 3
173330
Class
25
25
الصنف
535553

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مالبس; قمصان رياضية للتعرق; قبعات; قبعات [اغطية للرأس]; قمصان نصف كم [تي -
شيرت]; شورتات رياضية ; مالبس داخلية شبكية; قمصان منسوجة; سراويل للتعرق;
بنطلونات

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
;Clothing; sweatshirts; hats; caps being headwear; tee-shirts
gym shorts; woven shirts; knit shirts; sweat pants; pants
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

27/02/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الباسل لتجارة االلبسة الجاهزة

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

االردن
ذ.م.م
عمان  ،جبل الحسين

عنوان التبليغ

ص.ب  55553 - 3553عمان  ،جبل الحسين

رقم العالمة التجارية

535454

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االلبسة

27/02/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

al-basel for Read-made
clothes trade
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman , jabal al hussein , P.O.Box: 7119,
11118

 ،ص.ب55553 ,3553:

الصنف

25

Applicant for
P.O.Box 7119 -11118 amman , jabal al
Correspondence
hussein
Trademark
173434
Class
25

Goods/Services
clothes
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

27/02/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الباسل لتجارة االلبسة الجاهزة

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

االردن
ذ.م.م
عمان  ،جبل الحسين

عنوان التبليغ

ص.ب  55553 - 3553عمان  ،جبل الحسين

رقم العالمة التجارية

535451

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االلبسة

27/02/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

al-basel for Read-made
clothes trade
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman , jabal al hussein , P.O.Box: 7119,
11118

 ،ص.ب55553 ,3553:

الصنف

25

Applicant for
P.O.Box 7119 -11118 amman , jabal al
Correspondence
hussein
Trademark
173435
Class
25

Goods/Services
clothes
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تاريخ ايداع الطلب :

06/05/2020

اسم طالب التسجيل:

اس .سي .جونسون اند صن ،انك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

 5151هاو ستريت ،راسين ،ويسكونسين ،5552 - 15435
الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 55534 - 343115
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
535155

06/05/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستلزمات منع االنزالق أللبسة القدم ،النعال الخارجي والنعال الداخلي المانع لالنزالق أللبسة
القدم ،النعال الخارجية والنعال الداخلي واللبادات (نعال) أللبسة القدم ،كعوب ألبسة القدم،
قوالب كعوب األ حذية ،مثبتات الكعب لألحذية ،الكعوب للجوارب النسائية الطويلة واأللبسة
الضيقة ،الجوارب والجوارب النسائية الطويلة والمالبس الضيقة.

S. C. JOHNSON & SON,
INC.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin
53403-2236, USA
Applicant for
Correspondence

25

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173533
Class
25

Trademark

Goods/Services
Non-slipping devices for footwear; non-slipping soles and inner
soles for footwear; soles inner soles and pads (soles) for
footwear ; heelpieces for footwear; heel plates, heel grippers,
heelpieces for stockings and tights ; socks, stocking and tights
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تاريخ ايداع الطلب :

31/08/2020

اسم طالب التسجيل:

مجموعة الخطوط الجوية القطرية ( ش.م.ق.م)

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

قطر
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

برج الخطوط الجوية القطرية ،طريق المطار ،ص.ب،55113 .
الدوحة ،قطر
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  55535 - 355533مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 534شارع مكة ،عمان -
االردن
25
الصنف
535514

من اجل البضائع/الخدمات التالية
قمصان بكمين قصيرين ،قمصان ،غالئل ،بناطيل قصيرة ،قمصان تعرق ،بلوزات ،تنورات،
فساتين ،أردية ،بناطيل ،ربطات ،ستر ،قبعات ،قبعات واقية من الشمس ،طواقي ،طواقي لعبة
كرة القاعدة ،بيجامات ،أقنعة العين ،أقنعة وجه قماشية ،جوارب ،شبشب ،ألبسة قدم رياضية،
أحذية برقبة لكرة القدم ،بزوز لألحذية ذات الرقبة لكرة القدم ،قمصان كرة القدم ،قفازات،
أوشحة ،أوشحة حريرية ،أوشحة الرأس ،أزياء رسمية موحدة ،أحزمة.
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة (  )Qatarإذا وردت
بمعزل عن العالمة.

31/08/2020
Qatar Airways Group
)(Q.C.S.C

Date of

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: QATAR
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Qatar Airways Tower, Airport Road, P.O.
Box 22550, Doha, Qatar
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173354
Class
25

Trademark

Goods/Services
;T-shirts; shirts; tunics; shorts; sweatshirts; sweaters; blouses
;skirts; dresses; robes; trousers; ties; jackets; hats; sun hats
;caps; baseball caps; pyjamas; eye masks; fabric face masks
socks; slippers; sports footwear; football boots; studs for
;football boots; football shirts; gloves; scarves; silk scarves
head scarves; uniforms; belts.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word (Qatar) if used separately from
the Mark
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تاريخ ايداع الطلب :

31/08/2020

اسم طالب التسجيل:

مجموعة الخطوط الجوية القطرية ( ش.م.ق.م)

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

قطر
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

برج الخطوط الجوية القطرية ،طريق المطار ،ص.ب،55113 .
الدوحة ،قطر
أبو غزالة للملكية الفكرية -مبنى مجموعة طالل أبوغزالة
بناية رقم  ،534شارع مكة ،ص .ب  355533عمان 55535
االردن
25
الصنف
535543

من اجل البضائع/الخدمات التالية
قمصان بكمين قصيرين ،قمصان ،غالئل ،بناطيل قصيرة ،قمصان تعرق ،بلوزات ،تنورات،
فساتين ،أردية ،بناطيل ،ربطات ،ستر ،قبعات ،قبعات واقية من الشمس ،طواقي ،طواقي لعبة
كرة القاعدة ،بيجامات ،أقنعة العين ،أقنعة وجه قماشية ،جوارب ،شبشب ،ألبسة قدم رياضية،
أحذية برقبة لكرة القدم ،بزوز لألحذية ذات الرقبة لكرة القدم ،قمصان كرة القدم ،قفازات،
أوشحة ،أوشحة حريرية ،أوشحة الرأس ،أزياء رسمية موحدة ،أحزمة.
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة (  )Qatarإذا وردت
بمعزل عن العالمة.

31/08/2020
Qatar Airways Group
)(Q.C.S.C

Date of

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: QATAR
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Qatar Airways Tower, Airport Road, P.O.
Box 22550, Doha, Qatar
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property - TAG
Org Building No. 104, Mecca Street,
P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan
173348
Class
25

Trademark

Goods/Services
;T-shirts; shirts; tunics; shorts; sweatshirts; sweaters; blouses
;skirts; dresses; robes; trousers; ties; jackets; hats; sun hats
;caps; baseball caps; pyjamas; eye masks; fabric face masks
socks; slippers; sports footwear; football boots; studs for
;football boots; football shirts; gloves; scarves; silk scarves
head scarves; uniforms; belts.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word (Qatar) if used separately from
the Mark
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Date of

03/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

mohammad saleh ahmad
al hejawi
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman/wadi al sir, P.O.Box: 420, 11820

Applicant for
P.O.Box 420 -11820 amman/wadi al sir
Correspondence
Trademark
173431
Class
25

Goods/Services
clothing and shoes
The registration of this tradmark does not give owners the
owners the exclusive right to use words if used separately from
the mark

25

الصنف

03/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

محمد صالح احمد الحجاوي

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
55353 ,453:ب. ص، وادي السير/عمان

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

وادي السير/ عمان55353 - 453 ب.اص

عنوان التبليغ

535455

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المالبس واالحذية
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة والوصفيه
بمعزل عن العالمه
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Date of

03/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

mohammad saleh ahmad
al hejawi
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman/wadi al sir, P.O.Box: 420, 11820

Applicant for
P.O.Box 420 -11820 amman/wadi al sir
Correspondence
Trademark
173430
Class
25

Goods/Services
clothing and shoes
The registration of this tradmark does not give owners the
owners the exclusive right to use words if used separately from
the mark

25

الصنف

03/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

محمد صالح احمد الحجاوي

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
55353 ,453:ب. ص، وادي السير/عمان

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

وادي السير/ عمان55353 - 453 ب.ص

عنوان التبليغ

535453

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المالبس واالحذيه
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة والوصفيه
بمعزل عن العالمه

153

تاريخ ايداع الطلب :

22/10/2020

اسم طالب التسجيل:

التداول السهل التجارية

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان/ش المدينه المنوره  ،ص.ب55353 ,453:

ص.ب  55353 - 453عمان/ش المدينه المنوره/مجمع سماح
التجاري/ط4
25
الصنف
535535

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األحذية ,المالبس

22/10/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

al tadawel al sahel for
trade co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/madina monawara str, P.O.Box:
420, 11820
Applicant for
P.O.Box 420 -11820 amman/madina
Correspondence
monawara str
Trademark
173391
Class
25

Goods/Services
*shoes*, clothing
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اعالن الجريدة الرسمية

18/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

Salamanca E- commerce
and Marketing company
from home
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -Khalda, P.O.Box: 3031, 11821

سالمنكا للبيع والتسويق عبر االنترنت من المنزل

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
55355 ,5355:ب. ص، خلدا- عمان

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

Applicant for
P.O.Box 3031 -11821 amman -Khalda
Correspondence
Trademark
173392
Class
25

 عمان55355 - 5355 ب.ص

عنوان التبليغ

Date of

18/11/2020

eaaN tpac lppA:

Goods/Services
footwear*, clothing*, headgear for wear
the registration of this trade mark does not give owners the
exclusive right to use(Mahal) separately from the mark

25

الصنف

535535

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 أغطية للرأس, المالبس,ألبسة القدم
ان تسجيل هذه العالمه ال يعطي اصحابها الحق المطلق بإستعمال (محل) بمعزل عن العالمه
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

24/11/2020

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

ميالنو لاللبسة الجاهزة
االردن
ذ.م.م
عمان -عبدون  ،ص.ب55354 ,543312:

عنوان التبليغ

ص.ب  543312 - 55354شارع سفيان بن عوف

رقم العالمة التجارية

535413

الصنف

24/11/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Milan Lel Albesa Aljahzeh
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Abdoun, Amman, P.O.Box: 140956, 11814

25

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الكنزات  ,القمصان  ,الفساتين ذات الشياالت بدون أكمام  ,السترات كنزات صوفية  ,الرداءات
الطويلة  ,المالبس  ,مالبس العمل الكاملة بكونها قطعة واحدة  ,القمصان النسائية الداخلية
القصيرة  ,المالبس من الفراء  ,فساتين بلوز  ,قفازات التزلج  ,المعاطف الشبيهة بالعباءات ,
السراويل  ,المالبس المكونة من أكثر من قطعة (ألبسة) ,ألبسة القدم  ,الجزمات  ,المالبس
الجاهزة  ,السراويل القصيرة على شكل تنانير  ,األحذية  ,المالبس الضيقة ,

Applicant for
P.O.Box 11814 -140956 Sufyan bun awf
Correspondence
Trademark
173457
Class
25

Goods/Services
sweaters , shirts , pinafore dresses , jumpers pullovers ,
chasubles , clothing* , overalls , camisoles , furs clothing ,
jumper dresses , ski gloves , ponchos , trousers ,combinations
clothing , footwear , boots , ready-made clothing , skorts ,
shoes* ,tights ,
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Date of

09/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Ibrahim Fares Abdel Halim
Abdel Halim
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Istiklal Street Amman, P.O.Box: 19238,
11196
Applicant for
P.O.Box 19238 -11196 38hamdan klefat st.
Correspondence
tla al ali
Trademark
173577
Class
25
25

Goods/Services
shoes*
The registration of this trademark does not give owners the
right to use word (EASY, ENJOY ,SHOES)if used separately
from the mark

09/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

ابراهيم فارس عبدالحليم عبدالحليم

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة

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

55532 ,53553:ب. ص، عمان شارع االستقالل

 عمان تالع العلي شارع حمدان55532 - 53553 ب.ص
53 خليفات
الصنف
535133

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
األحذية
EASY, ( ان تسجيل هذه العالمة ال سعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات
.  ) بمعزل عن العالمةENJOY ,SHOES
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Date of

17/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

ALMAHA GENERAL
TRADE CO
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman wasfi altal street building 141
ABUKHALAF, P.O.Box: 387, 11821
Applicant for
P.O.Box 387 -11821 Amman wasfi altal
Correspondence
street building 141 ABUKHALAF
Trademark
173452
Class
25

Goods/Services
clothing*, shoes*

17/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

المها للتجاره العامه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

,533:ب. ص،  أبوخلف545شارع وصفي التل/عمان
55355
 أبوخلف545شارع وصفي التل/ عمان55355 - 533 ب.ص
25

الصنف

535415

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 األحذية,المالبس
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تاريخ ايداع الطلب :

25/01/2021

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

سلطان هالل عقله العلي
االردن
مؤسسة
اربد  -الرمثا  ،ص.ب1111 ,1111:

عنوان التبليغ

ص.ب  1111 - 1111اربد  -الرمثا

رقم العالمة التجارية

535411

اعالن الجريدة الرسمية

25/01/2021

Date of

eaaN tpac lppA:
Sultan Helal Oqlah AlAli
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Arbad - alramtha, P.O.Box: 5555, 5555

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس الداخلية ,مشدّات الصدر والبطن مالبس داخلية) ,المالبس ,المالبس الجاهزة,
المالبس الداخلية الماصة للعرق ,البيجامات ,القمصان النسائية الداخلية القصيرة

25

Applicant for
P.O.Box 5555 -5555 Arbad - alramtha
Correspondence
Trademark
173455
Class
25

Goods/Services
underwear, bodices lingerie , clothing*, ready-made clothing,
sweat-absorbent underclothing, pyjamas, camisoles
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تاريخ ايداع الطلب :

06/05/2020

اسم طالب التسجيل:

اس .سي .جونسون اند صن ،انك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

 5151هاو ستريت ،راسين ،ويسكونسين ،5552 - 15435
الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 55534 - 343115
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
535155

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ربطات األحذية

06/05/2020

Date of

الصنف

S. C. JOHNSON & SON,
INC.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin
53403-2236, USA
Applicant for
Correspondence

26

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173531
Class
26

Trademark

Goods/Services
Shoe laces
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تاريخ ايداع الطلب :

22/10/2020

اسم طالب التسجيل:

التداول السهل التجارية

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان/ش المدينه المنوره  ،ص.ب55353 ,453:

ص.ب  55353 - 453عمان/ش المدينه المنوره/مجمع سماح
التجاري/ط4
26
الصنف
535533

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المخرمات والمطرزات واالشرطه والجدائل,االزرار والكبالت والعراوي والدبابيس واالبر
والزهوراالصطناعيه

22/10/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

al tadawel al sahel for
trade co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/madina monawara str, P.O.Box:
420, 11820
Applicant for
P.O.Box 420 -11820 amman/madina
Correspondence
monawara str
Trademark
173390
Class
26

Goods/Services
lace and embroidery,ribbons and braid,buttons,hooks and
eyes,pins and needles,artificial flowers
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Date of

10/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

10/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة الصحة العالمية للصناعات الغذائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
55535 ,355331:ب. ص، ش عبدهللا غوشة/عمان

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

ش عبدهللا غوشة/ عمان55535 - 355331 ب.ص

عنوان التبليغ

lppA eaaN tpac:

International Health
company for food
Industries
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/abdallah ghosheh, P.O.Box:
921905, 11192
Applicant for
P.O.Box 921905 -11192 Amman/abdallah
Correspondence
ghosheh
Trademark
173614
Class
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
The registration of this trademark does not give owners the
right to use word (sahha)if used separately from the mark

29

الصنف

535254

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
,دواجن,اسماك, تونه,  سردين,لحوم معلبة,خضار محفوظة, مخلالت,مربيات,زيوت نباتية
مكسرات,تمور,شيبس البطاطا,طحينة,الحليب وغيره من منتجات االلبان الجميد
 فواكه مغطاه بالسكر وفواكه معلبة,فواكه محفوظه,زبيب,محضرة
) بمعزلsahha( ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
عن العالمه
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تاريخ ايداع الطلب :

08/07/2020

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

شركة األغذية الحديثة المحدودة المسؤولية
سوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

الكسوة اوتستراد ،عقار  ،5523الجمهورية العربية السورية

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  55535 - 355533مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 534شارع مكة ،عمان -
االردن
29
الصنف
535545

من اجل البضائع/الخدمات التالية
رقائق بطاطا (طبيعية).

08/07/2020

Date of

lppA eaaN tpac:
Modern Nutrition Co. Ltd.
lpc oapN ty
: SYRIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Al Keswa highway, Building 2168, Syrian
Arab Republic
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman , Jordan
173342
Class
29

Trademark

Goods/Services
Potato crisps / potato chips.
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تاريخ ايداع الطلب :

05/11/2020

اسم طالب التسجيل:

زيد نضال فيصل مراد

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

االردن
مؤسسة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

ZAYED NIDAL FAISAL
MURAD
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address al balqa/al karameh, P.O.Box: 420, 11820

البلقاء/الغور/الكرامه/قرب الجندي المجهول  ،ص.ب,453:
55353
ص.ب  55353 - 453البلقاء/الغور/الكرامه/قرب الجندي
المجهول
الصنف
535455

من اجل البضائع/الخدمات التالية
التمور

05/11/2020

Date of

29

Applicant for
P.O.Box 420 -11820 al balqa/al karameh
Correspondence
Trademark
173423
Class
29

Goods/Services
dates
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Date of

10/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

The Arab Company for
Trade and Food Industries
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Marka - Zarqa Autostrada - Pepsi Bridge,
P.O.Box: 340833, عمان11134

Goods/Services
Meat, fish, poultry and game, meat extract, preserved, frozen,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes,
eggs, milk and milk products; edible oils and
fats,charcutries,jams,lentils,preserved,meat, preserved,
meat,tinned (canned (AM)
),onions,preserved,peas,preserved,sardines,not live,soya
beans,preserved,for food,sweet corn,processed,tomato
purss,toamato paste,tuna ,not live,vegetables,tinned (canned
(Am).

: تاريخ ايداع الطلب

العربيه للتجاره والصناعات الغذائيه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

، ماركا – اوتستردا الزرقاء – جسر البيبسي
55554  عمان,543355:ب.ص
 الطابق- شارع مكة165 - عمان55315 - 4333 ب.ص
الثاني

Applicant for
Correspondence
Trademark

Fendi Ahmad Ali Al Fauri P.O.Box 4888 11953 Amman- 165 Mecca Street- Second
Floor
173564
Class
29

10/12/2020

29

الصنف

535124

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
اللحوم واألسماك والدواجن والصيد وخالصة اللحوم والفواكه والخضروات المحفوظة
والمجمدة والمجففة والمطبوخة ؛ الجيلي والمربيات والكومبوت والبيض والحليب ومنتجات
 لحوم،  محفوظه،  لحوم،  عدس محفوظ،  مربى،  مفارم، األلبان ؛ زيوت ودهون غذائية
 فول الصويا،  سردين غير حي،  بازالءمحفوظه،  بصل محفوظ، ) )eS( معلبة (معلبة
)  خضروات (معلبه،  تونة غير حية،  معجون طماطم،  معجون طماطم،  ذرة حلوة، محفوظ
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تاريخ ايداع الطلب :

27/12/2020

اسم طالب التسجيل:

الماسة النتاج الحالوة والطحينية

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

الكرك  /مدينة االمير حسين بن عبد هللا الثاني الصناعية ،
ص.ب25553 ,1:
ص.ب  25553 - 1الكرك  /مدينة االمير حسين بن عبد هللا
الثاني الصناعية
29
الصنف
535521

من اجل البضائع/الخدمات التالية
طحينية عجينة بذور السمسم

27/12/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Al-Masah Company for
Tahini & Halva Production
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AlKarak/Hussein Bin Abdullah II Industrial
City, P.O.Box: 5, 61110
Applicant for
P.O.Box 5 -61110 AlKarak/Hussein Bin
Correspondence
Abdullah II Industrial City
Trademark
173365
Class
29

Goods/Services
tahini sesame seed paste
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Date of

03/01/2021

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
AL HIBA FOR FOOD
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN, P.O.Box: 850456, 11185

Applicant for
P.O.Box 101 -11191 Amman alhareth ben
Correspondence
qais
Trademark
173446
Class
29

Goods/Services
vegetable salads, fruit salads
the registration of this trademark does not give owners the
exclusive right to use the public words separately from the mark

29

الصنف

03/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

الهبه للمأكوالت
االردن
م.م.ذ
55531 ,313412:ب. ص، عمان

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

 عمان55535 - 535 ب.ص

عنوان التبليغ

535442

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 سلطات الفواكه,سلطات الخضروات
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة بمعزل عن
العالمة
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Date of

03/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
PepsiCo, Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 700 Anderson Hill Road, Purchase, New
York 10577-1444, USA

Goods/Services
Coffee; coffee-based beverages.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word "ESPRESSO" whenever
appearing differently or separately from the mark.

: تاريخ ايداع الطلب

. انـــك،بيبسيكو
امريكا
شركة اجنبية

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

 نيويورك،  بيرشاس،  اندرسون هيل رود333
 الواليات المتحدة االميركية، 5444ـ53133
55534 - 343115 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173600
Class
30

03/10/2019

30

الصنف

535233

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.القهوة؛ المشروبات التي أساسها القهوة
 عندما تظهرESPRESSO ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال الكلمة
.بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة
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Date of

10/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

10/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة الصحة العالمية للصناعات الغذائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
55535 ,355331:ب. ص، ش عبدهللا غوشة/عمان

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

ش عبدهللا غوشة/ عمان55535 - 355331 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

International Health
company for food
Industries
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman /abdallah ghosheh, P.O.Box:
921905, 11192
Applicant for
P.O.Box 921905 -11192 amman/abdallah
Correspondence
ghosheh
Trademark
173611
Class
30

Goods/Services
coffee, tea,cocoa,sugar, rice, sweets,candies,honey, molasses,
baking base, salt, vinegar, spices,spices, biscuits corn chips
,semolina ,halva, vanilla, yeast, chocolate,ice cream, pastries,
cakes,nougat hlkum

30

الصنف

535255

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, مسحوق الخبيز, الدبس, العسل, السكاكر, الحلويات, االرز, السكر, الكاكاو, الشاي,القهوة
, خميره, فانيال, حالوة طحينيه, سميد, شيبس الذره, البهارات البسكويت, التوابل, الخل,الملح
حلقوم,نوجا, الكعك, المعجنات, البوظه,شوكوالته
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Date of

10/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

International Health
company for food
Industries
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/abdallah ghosheh, P.O.Box:
921905, 11192
Applicant for
P.O.Box 921905 -11192 city/street
Correspondence
amman/abdallah ghosheh
Trademark
173616
Class
30

Goods/Services
coffee, tea,cocoa,sugar, rice, sweets,candies,honey, molasses,
baking base, salt, vinegar, spices,spices, biscuits corn chips
,semolina ,halva, vanilla, yeast, chocolate,ice cream, pastries,
cakes,nougat hlkum
The registration of this trademark does not give owners the
right to use word (SAHHA )if used separately from the mark

10/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة الصحة العالمية للصناعات الغذائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

55535 ,355331:ب. ص، ش عبدهللا غوشة/عمان

30

الشارع/ المدينة55535 - 355331 ب.ص
ش عبدهللا غوشة/عمان
الصنف
535252

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, مسحوق الخبيز, الدبس, العسل, السكاكر, الحلويات, االرز, السكر, الكاكاو, الشاي,القهوة
, خميره, فانيال, حالوة طحينيه, سميد, شيبس الذره, البهارات البسكويت, التوابل, الخل,الملح
حلقوم,نوجا, الكعك, المعجنات, البوظه,شوكوالته
) بمعزلSAHHA ( ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
عن العالمه
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تاريخ ايداع الطلب :

08/07/2020

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

شركة األغذية الحديثة المحدودة المسؤولية
سوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

الكسوة اوتستراد ،عقار  ،5523الجمهورية العربية السورية

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  55535 - 355533مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 534شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
535545

من اجل البضائع/الخدمات التالية
فشار [حب الذرة] ،رقائق [منتجات حبوب] ،رقائق ذرة ،ذرة محمصة ،رقائق شوفان.

08/07/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Modern Nutrition Co. Ltd.
lpc oapN ty
: SYRIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Al Keswa highway, Building 2168, Syrian
Arab Republic
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173341
Class
30

Trademark

Goods/Services
;Popcorn; chips [cereal products]; corn flakes / maize flakes
corn, roasted / maize, roasted; oat flakes.
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تاريخ ايداع الطلب :

12/07/2020

اسم طالب التسجيل:

بيه تي اندوفود سوكسيس ماكمور تي بي كيه

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

اندونيسيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

PT Indofood Sukses
Makmur TbK
lpc oapN ty
: INDONESIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sudirman Plaza - Indofood Tower 27th/FI.,
Jalan Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta
Selatan, Indonesia

سوديرمان بالزا – اندوفود تاور الطابق  ،53جاالن
جيند.سوديرمان كاف ، 33- 32 .جاكرتا سيالتان ،اندونيسيا
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 55534 - 343115
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
535533

12/07/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

30

من اجل البضائع/الخدمات التالية
معكرونة النودلز والمعكرونة والبقسماط والصلصات [توابل] والتوابل للنكهة وصلصة الصويا
والشاي وصلصة البندورة والشعيرية [نودلز] ودقيق القمح
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األحمر واألزرق واألبيض واألصفر والبرتقالي
واألخضروذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173379
Class
30

Trademark

Goods/Services
Noodles, pasta, rusks, sauces [condiments], seasonings, soya
sauce, tea, tomato sauce, vermicelli [noodles], wheat flour
The registration of this trademark should be in red, blue, white,
yellow, orange and green colors according to the print filed with
the application.
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تاريخ ايداع الطلب :

05/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة اطياف للصناعات الغذائية ذ.م.م

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة/الشارع عمان/سحاب/المدينة الصناعية
ص.ب  35555 - 355453المدينة/الشارع عمان/جبل
الحسين/شارع نحالين البناية رقم 5
الصنف
535455

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شبس الذرة

05/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Ateaf For FOOD
INDUSTRY
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:Amman sahab
Applicant for
P.O.Box 922437 -92111 city/street Amman
Correspondence
Jabal Alhussen
Trademark
173433
Class
30
30

Goods/Services
CORN SHIPS

173

تاريخ ايداع الطلب :

16/08/2020

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

شركة شان فودز لألغذية المحدودة
سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Shan foods LLC
lpc oapN ty
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Industrial City, Makkah Al-Mukarramah,
Street No. 8, PO Box 20441, Postal Code
21995

المدينة الصناعية  ،مكة المكرمة  ،شارع رقم،3ص ب
،53445الرمز البريدي 55331
عدنان احمد للملكية الفكريةص.ب 55535 - 355521
الدستور
الصنف
535425

16/08/2020

Date of

30

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات الكاكاو مع الحليب ,أعشاب البحر (توابل) ,مشروبات شوكوالتة مع حليب ,عصيدة
الذرة المطحونة ,الزينة المصنوعة من الشوكوال للكعك ,التوابل ,شراب الصبار (محلي
طبيعي) ,األرز ,حلويات بالنعناع ,المكسرات المغطاة بالشوكوال ,مشروبات القهوة مع الحليب,
العسل ,شراب مثلجات  ,ملح لحفظ المواد الغذائية ,وجبة اونيجيري (كرات األرز) ,القهوة,
البذور المطهوة لالستخدام كتوابل ,الزالبية التي أساسها الدقيق ,بذور السمسم (توابل),
البوظة ,مكعبات الثلج ,حلويات السكر ,بسكويت الشعير ,عجينة لوز

Applicant for
Adnan Ahmad Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 711165 -11171 Aldustor
Trademark
173463
Class
30

Goods/Services
cocoa beverages with milk, seaweed condiment , chocolate
beverages with milk, hominy grits, chocolate decorations for
cakes, seasonings, agave syrup natural sweetener , rice,
peppermint sweets, chocolate-coated nuts, coffee beverages
with milk, honey, sorbets ices , salt for preserving foodstuffs,
onigiri rice balls , coffee, processed seeds for use as a
seasoning, flour-based dumplings, sesame seeds seasonings ,
ice cream, ice cubes, sugar confectionery, malt biscuits, almond
paste
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تاريخ ايداع الطلب :

27/09/2020

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

شركة غلوبل فودز ش.م.ل.
لبنان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Global Foods S.A.L
lpc oapN ty
: LEBANON
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Khaldeh Main Road, Al-Oumara Building,
Lebanon

خلدة الطريق العام ،مبنى األمراء ،لبنان

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  55535 - 355533مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 534شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
535545

من اجل البضائع/الخدمات التالية
فلفل حلو ،حلوى لوز ،عجينة لوز ،يانسون ،مستحضرات عطرية للطعام ،قهوة
اصطناعية ،مسحوق الخبيز ،صودا الخبيز (بيكربونات الصودا الغراض الطهو)،
شعير مطحون ،شعير مقشر ،دقيق الشعير ،دقيق البقول ،شمع نحل ،خل البيرة،
مشروبات اساسها الشوكوالتة ،مشروبات أساسها الكاكاو ،مشروبات أساسها
القهوة ،منكهات للمشروبات بخالف الزيوت العطرية (منكهات) ،مشروبات اساسها
الشاي ،بيكربونات الصودا الغراض الطهو (صودا الخبيز) ،عوامل تماسك البوظة
(مثلجات صالحة لألكل) ،بسكويت ،خبز ،خبز زنجبيل ،خبز إفرنجي ،لب خبز ،كعك،
عجينة كيك ،مسحوق كيك ،كيك ،منكهات للكيك بخالف الزيوت العطرية ،اقراص
أرز ،حلوى ،براعم نبات الكبر المخللة ،كراميل (حلوى) ،نكهة الكرفس،
مستحضرات الحبوب ،وجبات خفيفة أساسها الحبوب ،برغر جبنة (ساندويشات)،
علكة ،هندبا برية ( بدائل للقهوة) ،رقائق (منتجات حبوب) ،شوكوالته ،مشروبات
شوكوالتة مع حليب ،مشروبات أساسها الشوكوالتة ،التشاوتشاو (توابل) ،حلويات
لتزيين أشجار عيد الميالد ،مقبالت هندية (توابل) ،قرفة (بهار) ،كبش قرنفل
(بهار) ،كاكاو ،مشروبات كاكاو مع حليب ،منتجات كاكاو ،مشروبات اساسها
الكاكاو ،قهوة ،قهوة اصطناعية ،مشروبات قهوة مع حليب ،منكهات للقهوة،
مستحضرات نباتية ت ستخدم كبدائل للقهوة ،قهوة غير محمصة ،مشروبات أساسها
القهوة ،توابل ،حلويات ،حلويات لتزيين أشجار عيد الميالد ،كعك محلى ،ملح،
رقائق ذرة ،دقيق ذرة ،دقيق ذرة ،ذرة مطحونة ،بوشار (حب الذرة) ،ذرة محمصة،
صلصة فواكه (صلصات) ،كسكس (سميد) ،بسكويت ،بوظة (ايسكريم) ،كريمة من
صلصة المايونيز بالخردل (طرطور) الغراض الطبخ ،كريمة من صلصة المايونيز
بالخردل (طرطور) الغراض الطهو ،كري (بهار) ،كسترد ،توابل سلطة ،مثلجات
صالحة لألكل ،خالصات للمواد الغذائية ،عدا الخالصات األيثرية والزيوت العطرية،
معاجين أغذية نشوية ،اغذية نشوية ،خمائر للعجين ،رقائق ذرة ،رقائق ذرة،
رقائق شوفان ،منكهات بخالف الزيوت العطرية ،منكهات للمشروبات بخالف
الزيوت العطرية ،منكهات للكيك بخالف الزيوت العطرية ،منكهات بخالف الزيوت
العطرية ،منكهات للمشروبات بخالف الزيوت العطرية ،منكهات للكيك بخالف
الزيوت العطرية ،بزور ك تان لالستهالك البشري ،دقيق ،منتجات طحن الدقيق،
اقراص سكرية (حلويات) ،أغذية نشوية ،خالصات للمواد الغذائية ،عدا الخالصات
اإلثيرية والزيوت العطرية ،طبقة من مادة حلوة منكهة لدهنها على الكعك (تثليج)،
لبن مجمد (حلويات مثلجة) ،لبن مجمد (حلويات مثلجة) ،جلي فواكه (حلويات)،
اعشاب بساتين محفوظة (توابل) ،زنجبيل (بهار) ،خبز زنجبيل ،غلوكوز الغراض
الطهو ،إضافات غلوتين الغراض الطهو ،غلوتين محضر كمواد غذائية ،دبس
السكر ،صلصات مرق اللحم ،برغل للطعام البشري ،مهلبية بالحليب للطعام ،حالوة
طحينية ،طبقة ملساء كالسائل للحم الخنزير  ،قوالب من البقوليات عالية نسبة
البروتين ،عصيدة الذرة ،عصيدة الذرة المطحونة ،عسل نحل ،شعير مقشر ،شوفان
مقشر ،بوظة (ايسكريم) ،عوامل تماسك البوظة ،ثلج للمرطبات المنعشة ،ثلج
طبيعي او صناعي ،شاي مثلج ،عوامل تماسك المثلجات الصالحة لألكل ،مثلجات
صالحة لألكل ،مسا حيق للمثلجات الصالحة لألكل ،منقوعات غير طبية ،جلي فواكه
(حلويات) ،كتشاب (صلصة) ،خميرة ،بزور الكتان لالستهالك البشري ،سوس
(حلويات) ،قطع حلوى (حلويات) ،معكرونة ،معكرون (معجنات) ،رقائق ذرة ،دقيق
ذرة ،دقيق ذرة ،ذرة مطحونة ،ذرة محمصة ،بسكويت من الشعير المنبت (الملت)،
خالصة الشعير المنبت (الملت) للطعام ،شعير منبت (ملت) لالستهالك البشري،
مالتوز ،ماء مالح ،مرزبانية ،مايونيز ،دقيق ،صلصات مرق اللحم ،فطائر لحم،
مطريات لحوم لالغراض المنزلية ،نعناع للحلويات ،دبس للطعام ،موسية
شوكوالته ،موسية حلوى الفاكهة ،موزيل ،خردل ،دقيق الخردل ،دقيق محضر من

27/09/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173343
Class
30

Trademark

Goods/Services

Allspice; Almond confectionery; Almond paste; Aniseed; Aromatic
preparations for food; Artificial coffee; Baking powder; Baking
soda [bicarbonate of soda for cooking purposes]; Barley
;(Crushed—); Barley (Husked—); Barley meal; Bean meal; Bee glue
Beer vinegar; Beverages (Chocolate-based—); Beverages (Cocoabased—); Beverages (Coffee-based); Beverages (Flavorings
[flavourings], other than essential oils, for—); Beverages (Teabased—); Bicarbonate of soda for cooking purposes [baking
;soda]; Binding agents for ice cream [edible ices]; Biscuits; ;Bread
;Bread (Ginger—); Bread rolls; Breadcrumbs; Buns; Cake paste
;Cake powder; Cakes; Cakes (Flavorings [flavourings], other than
essential oils, for—); Cakes (Rice—); Candy; Capers; Caramels
[candy]; Celery salt; Cereal preparations; Cereal-based snack
food; Cheeseburgers [sandwiches]; Chewing gum; Chicory [coffee
substitute]; Chips [cereal products]; Chocolate; Chocolate
beverages with milk; Chocolate-based beverages; Chow-chow
;)[condiment]; Christmas trees (Confectionery for decorating -
;Chutneys [condiments]; Cinnamon [spice]; Cloves [spice] ; Cocoa
Cocoa beverages with milk; Cocoa products; Cocoa-based
beverages; Coffee; Coffee (Artificial —) ; Coffee beverages with
milk; Coffee flavorings [flavourings]; Coffee substitutes (Vegetal
preparations for use as); Coffee (Unroasted—); Coffee-based
beverages; Condiments; Confectionery; Confectionery for
;decorating Christmas trees; Cookies; Cooking salt; Corn flakes
;Corn flour; Corn meal; Corn, milled; Corn (Pop-); Corn, roasted
Coulis (Fruit-) [sauces]; Couscous [semolina]; Crackers; Cream
(Ice-); Cream of tartar for cooking purposes; Cream of tartar for
;culinary purposes; Curry [spice]; Custard; Dressings for salad
Edible ices; Essences for foodstuffs, except etheric essences arid
;essential oils; Farinaceous food pastes; Farinaceous foods
Ferments for pastes; Flakes (Corn —); Flakes (Maize—); Flakes
(Oat—); Flavorings, other than essential oils; Flavorings, other
than essential oils, for beverages; Flavorings, other than essential
oils, for cakes; Flavourings, other than essential oils; Flavourings,
other than essential oils, for beverages; Flavourings, other than
;essential oils, for cakes; Flaxseed for human consumption; Flour
Flour-milling products; Fondants [confectionery]; Foods
(Farinaceous—); Foodstuffs (Essences for—), except etheric
essences arid essential oils; Frosting [icing] (Cake-); Frozen
;]yoghurt [confectionery ices]; Frozen yogurt [confectionery ices
Fruit jellies [confectionery]; Garden herbs, preserved
[seasonings]; Ginger [spice]; Gingerbread; Glucose for culinary
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purposes; Gluten additives for culinary purposes; Gluten prepared
as foodstuff; Golden syrup; Gravies (Meat-); Groats for human
food; Gruel, with a milk base, for food; Halvah; Ham glaze; Highprotein cereal bars; Hominy; Hominy grits; Honey; Husked barley;
Husked oats; Ice cream; Ice cream (Binding agents for-); Ice for
refreshment; Ice, natural or artificial; Iced tea; Ices (Binding agents
for edible-); Ices (Edible-); Ices (Powder for edible-); Infusions, not
medicinal; Jellies (Fruit-)[confectionery]; Ketchup [sauce]; Leaven;
Linseed for human consumption; Liquorice [confectionery];
Lozenges [confectionery]; Macaroni; Macaroons [pastry]; Maize
flakes; Maize flour; Maize meal; Maize, milled; Maize, roasted; Malt
biscuits; Malt extract for food; Malt for human consumption;
Maltose; Marinades; Marzipan; Mayonnaise; Meal; Meat gravies;
Meat pies; Meat tenderizers, for household purposes; Mint for
confectionery; Molasses for food; Mousses (Chocolate-); Mousses
(Dessert-) [confectionery] ; Muesli; Mustard; Mustard meal;
Noodle-based prepared meals; Noodles; Nutmegs; Oat flakes ;
Oat-based food; Oatmeal; Oats (Crushed-); Oats (Husked-);
Pancakes; Pasta; Paste (Almond-) ; Paste (Cake-); Paste (Soya
bean-) [condiment]; Pastes (Farinaceous food-); Pasties; Pastilles
[confectionery]; Pastries; Pastry; Pâté [pastries]; Peanut
confectionery; Pepper; Peppermint sweets; Peppers [seasonings];
Pesto [sauce]; Petit-beurre biscuits; Petits fours [cakes]; Pies;
Pies (Meat-); Pizzas; Popcorn; Potato flour for food; Powder (Cake); Powders for ice cream; Pralines; Preserving foodstuffs (Salt for); Propolis; Puddings; Quiches; Ravioli; Relish [condiment];
Ribbon vermicelli; Rice; Rice cakes; Rice-based snack food; Rolls
(Bread-); Royal jelly; Rusks; Saffron [seasoning]; Sago; Salad
(Dressings for-); Salt (Cooking-); Salt for preserving foodstuffs;
Sandwiches; Sauce (Tomato—); Sauces [condiments]; Sausage
binding materials; Sea water for cooking; Seasonings; Semolina;
Sherbets [ices]; Snack food (Cereal-based-); Snack food (Ricebased-); Sorbets [ices]; Soya bean paste [condiment]; Soya flour;
Soya sauce; Spaghetti; Spices; Spring rolls; Star aniseed; Starch
for food; Stick liquorice [confectionery]; Stiffening whipped cream
(Preparations for-); Sugar; Sugar confectionery; Sushi;
Sweeteners (Natural-); Sweetmeats [candy]; Sweets (Peppermint-);
Tabbouleh; Tacos; Tapioca; Tapioca flour for food ; Tarts; Tea; Tea
(Iced-); Tea-based beverages; Thickening agents for cooking
foodstuffs; Tomato sauce; Tortillas; Turmeric for food; Unleavened
bread; Vanilla [flavoring] [flavouring]; Vanillin [vanilla substitute];
Vegetal preparations for use as coffee substitutes; Vermicelli
[noodles] ; Vermicelli (Ribbon-); Vinegar; Waffles; Water (Sea-) [for
cooking]; Weeds [condiment]; Wheat flour; Wheat germ for human
consumption; Whipped cream (Preparations for Stiffening -);
Yeast; Yoghurt (Frozen-) [confectionery ices]; Yogurt (Frozen-)
[confectionery ices].

 رقائق، جوزة الطيب،) نودلز (معكرونة رقيقة،)النودلز (المعكرونة الرقيقة
، شوفان مقشر، شوفان مطحون، دقيق شوفان، طعام اساسه الشوفان،شوفان
 عجينة فول الصويا، عجينة كيك، عجينة لوز، معكرونة،)فطائر محاله (بانكيك
، فطائر،) اقراص محالة (حلويات، فطائر باللحم، عجين اغذية نشوية،)(توابل
،) فلفل (توابل، حلويات بالنعناع، فلفل، حلويات فول سوداني، معجنات،فطائر
 فطائر، فطائر،) بتي فور (كعك، بسكويت بالزبدة،)البيستو االيطالية ( صلصات
 برالين، مساحقيق للبوظة، مسحوق كيك، دقيق بطاطا للطعام، بوشار، بيتزا،لحم
، مهلبية،) شمع المحل (عكبر، ملح لحفظ المواد الغذائية،)(حلوى اللوز أو الجوز
 مقبالت،) رافيول (فطائر بالجبنة والصلصة الحمراء،)كيش ( فطيرة كسترد
 خبز، وجبات خفيفة اساسها االرز، اقراص ارز، ارز، شعيرية رقيقة،)(توابل
، ملح طعام، توابل سلطة، ساغو،) زعفران (توابل، قرشلة، جلي ملكي،افرنجي
 مواد،) صلصات (توابل، صلصة بندورة، سندويشات،ملح لحفظ المواد الغذائية
 وجبات خفيفة،) شراب (مثلجات، سميد، توابل، ماء البحر للطهو،تماسك السجق
 عجينة فول،) شراب (مثلجات، وجبات خفيفة اساسها االرز،اساسها الحبوب
، بهارات،) سباغتي (معكرونة رفيعة، صلصة صويا، دقيق الصو يا،)الصويا (توابل
 مستحضرات،) أصابع سوس (حلويات، نشا للطعام، يانسون نجمي،فطائر صينية
 حلويات، محليات طبيعية، سوشي، حلويات السكر، سكر،لتكثيف الكريمة المخفوقة
 دقيق التابيوكا، تابيوكا،) تاكو (تورتيال ذرة مقلية، تبولة، حلويات بالنعناع،سكرية
، مشروبات اساسها الشاي، شاي مثلج، شاي،) تورتات (كيك بالفواكه،للطعام
 كركم،) كعكة ذرة (التورتيال، صلصة بندورة،عوامل تغليظ لطهو المواد الغذائية
 مستحضرات،) فانيلين (بديل للفانيال،) فانيال (منكهة، خبز بدون خميرة،للطعام
، كعكة الوفل، خل، شعيرية رقيقة،) شعيرية (نودلز،نباتية تستخدم كبدائل للقهوة
 نتاش القمح لالستهالك، طحين قمح،) اعشاب بحرية (توابل،)ماء البحر (للطهو
 لبن مجمد (حلويات، خميرة، مستحضرات لتكثيف الكريمة المخفوقة،البشري
.) لبن مجمد (حلويات مثلجة،)مثلجة

176

تاريخ ايداع الطلب :

27/09/2020

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

شركة غلوبل فودز ش.م.ل.
لبنان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Global Foods S.A.L
lpc oapN ty
: LEBANON
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Khaldeh Main Road, Al-Oumara Building,
Lebanon

خلدة الطريق العام ،مبنى األمراء ،لبنان

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  55535 - 355533مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،534شارع مكة ،ص .ب
 355533عمان  55535االردن
535553

27/09/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
فلفل حلو ،حلوى لوز ،عجينة لوز ،يانسون ،مستحضرات عطرية للطعام ،قهوة
اصطناعية ،مسحوق الخبيز ،صودا الخبيز (بيكربونات الصودا الغراض الطهو)،
شعير مطحون ،شعير مقشر ،دقيق الشعير ،دقيق البقول ،شمع نحل ،خل البيرة،
مشروبات اساسها الشوكوالتة ،مشروبات أساسها الكاكاو ،مشروبات أساسها
القهوة ،منكهات للمشروبات بخالف الزيوت العطرية (منكهات) ،مشروبات اساسها
الشاي ،بيكربونات الصودا الغراض الطهو (صودا الخبيز) ،عوامل تماسك البوظة
(مثلجات صالحة لألكل) ،بسكويت ،خبز ،خبز زنجبيل ،خبز إفرنجي ،لب خبز ،كعك،
عجينة كيك ،مسحوق كيك ،كيك ،منكهات للكيك بخالف الزيوت العطرية ،اقراص
أرز ،حلوى ،براعم نبات الكبر المخللة ،كراميل (حلوى) ،نكهة الكرفس،
مستحضرات الحبوب ،وجبات خفيفة أساسها الحبوب ،برغر جبنة (ساندويشات)،
علكة ،هندبا برية ( بدائل للقهوة) ،رقائق (منتجات حبوب) ،شوكوالته ،مشروبات
شوكوالتة مع حليب ،مشروبات أساسها الشوكوالتة ،التشاوتشاو (توابل) ،حلويات
لتزيين أشجار عيد الميالد ،مقبالت هندية (توابل) ،قرفة (بهار) ،كبش قرنفل
(بهار) ،كاكاو ،مشروبات كاكاو مع حليب ،منتجات كاكاو ،مشروبات اساسها
الكاكاو ،قهوة ،قهوة اصطناعية ،مشروبات قهوة مع حليب ،منكهات للقهوة،
مستحضرات نباتية ت ستخدم كبدائل للقهوة ،قهوة غير محمصة ،مشروبات أساسها
القهوة ،توابل ،حلويات ،حلويات لتزيين أشجار عيد الميالد ،كعك محلى ،ملح،
رقائق ذرة ،دقيق ذرة ،دقيق ذرة ،ذرة مطحونة ،بوشار (حب الذرة) ،ذرة محمصة،
صلصة فواكه (صلصات) ،كسكس (سميد) ،بسكويت ،بوظة (ايسكريم) ،كريمة من
صلصة المايونيز بالخردل (طرطور) الغراض الطبخ ،كريمة من صلصة المايونيز
بالخردل (طرطور) الغراض الطهو ،كري (بهار) ،كسترد ،توابل سلطة ،مثلجات
صالحة لألكل ،خالصات للمواد الغذائية ،عدا الخالصات األيثرية والزيوت العطرية،
معاجين أغذية نشوية ،اغذية نشوية ،خمائر للعجين ،رقائق ذرة ،رقائق ذرة،
رقائق شوفان ،منكهات بخالف الزيوت العطرية ،منكهات للمشروبات بخالف
الزيوت العطرية ،منكهات للكيك بخالف الزيوت العطرية ،منكهات بخالف الزيوت
العطرية ،منكهات للمشروبات بخالف الزيوت العطرية ،منكهات للكيك بخالف
الزيوت العطرية ،بزور ك تان لالستهالك البشري ،دقيق ،منتجات طحن الدقيق،
اقراص سكرية (حلويات) ،أغذية نشوية ،خالصات للمواد الغذائية ،عدا الخالصات
اإلثيرية والزيوت العطرية ،طبقة من مادة حلوة منكهة لدهنها على الكعك (تثليج)،
لبن مجمد (حلويات مثلجة) ،لبن مجمد (حلويات مثلجة) ،جلي فواكه (حلويات)،
اعشاب بساتين محفوظة (توابل) ،زنجبيل (بهار) ،خبز زنجبيل ،غلوكوز الغراض
الطهو ،إضافات غلوتين الغراض الطهو ،غلوتين محضر كمواد غذائية ،دبس
السكر ،صلصات مرق اللحم ،برغل للطعام البشري ،مهلبية بالحليب للطعام ،حالوة
طحينية ،طبقة ملساء كالسائل للحم الخنزير  ،قوالب من البقوليات عالية نسبة
البروتين ،عصيدة الذرة ،عصيدة الذرة المطحونة ،عسل نحل ،شعير مقشر ،شوفان
مقشر ،بوظة (ايسكريم) ،عوامل تماسك البوظة ،ثلج للمرطبات المنعشة ،ثلج
طبيعي او صناعي ،شاي مثلج ،عوامل تماسك المثلجات الصالحة لألكل ،مثلجات
صالحة لألكل ،مسا حيق للمثلجات الصالحة لألكل ،منقوعات غير طبية ،جلي فواكه
(حلويات) ،كتشاب (صلصة) ،خميرة ،بزور الكتان لالستهالك البشري ،سوس

Applicant for
Correspondence

30

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
173338
Class
30

Trademark

Goods/Services

Allspice; Almond confectionery; Almond paste; Aniseed; Aromatic
preparations for food; Artificial coffee; Baking powder; Baking
soda [bicarbonate of soda for cooking purposes]; Barley
;(Crushed—); Barley (Husked—); Barley meal; Bean meal; Bee glue
Beer vinegar; Beverages (Chocolate-based—); Beverages (Cocoabased—); Beverages (Coffee-based); Beverages (Flavorings
[flavourings], other than essential oils, for—); Beverages (Teabased—); Bicarbonate of soda for cooking purposes [baking
;soda]; Binding agents for ice cream [edible ices]; Biscuits; ;Bread
;Bread (Ginger—); Bread rolls; Breadcrumbs; Buns; Cake paste
;Cake powder; Cakes; Cakes (Flavorings [flavourings], other than
essential oils, for—); Cakes (Rice—); Candy; Capers; Caramels
[candy]; Celery salt; Cereal preparations; Cereal-based snack
food; Cheeseburgers [sandwiches]; Chewing gum; Chicory [coffee
substitute]; Chips [cereal products]; Chocolate; Chocolate
beverages with milk; Chocolate-based beverages; Chow-chow
;)[condiment]; Christmas trees (Confectionery for decorating -
;Chutneys [condiments]; Cinnamon [spice]; Cloves [spice] ; Cocoa
Cocoa beverages with milk; Cocoa products; Cocoa-based
beverages; Coffee; Coffee (Artificial —) ; Coffee beverages with
milk; Coffee flavorings [flavourings]; Coffee substitutes (Vegetal
preparations for use as); Coffee (Unroasted—); Coffee-based
beverages; Condiments; Confectionery; Confectionery for
;decorating Christmas trees; Cookies; Cooking salt; Corn flakes
;Corn flour; Corn meal; Corn, milled; Corn (Pop-); Corn, roasted
Coulis (Fruit-) [sauces]; Couscous [semolina]; Crackers; Cream
(Ice-); Cream of tartar for cooking purposes; Cream of tartar for
;culinary purposes; Curry [spice]; Custard; Dressings for salad
Edible ices; Essences for foodstuffs, except etheric essences arid
;essential oils; Farinaceous food pastes; Farinaceous foods
Ferments for pastes; Flakes (Corn —); Flakes (Maize—); Flakes
(Oat—); Flavorings, other than essential oils; Flavorings, other
than essential oils, for beverages; Flavorings, other than essential
oils, for cakes; Flavourings, other than essential oils; Flavourings,
other than essential oils, for beverages; Flavourings, other than
;essential oils, for cakes; Flaxseed for human consumption; Flour
Flour-milling products; Fondants [confectionery]; Foods
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(Farinaceous—); Foodstuffs (Essences for—), except etheric
essences arid essential oils; Frosting [icing] (Cake-); Frozen
yoghurt [confectionery ices]; Frozen yogurt [confectionery ices];
Fruit jellies [confectionery]; Garden herbs, preserved
[seasonings]; Ginger [spice]; Gingerbread; Glucose for culinary
purposes; Gluten additives for culinary purposes; Gluten prepared
as foodstuff; Golden syrup; Gravies (Meat-); Groats for human
food; Gruel, with a milk base, for food; Halvah; Ham glaze; Highprotein cereal bars; Hominy; Hominy grits; Honey; Husked barley;
Husked oats; Ice cream; Ice cream (Binding agents for-); Ice for
refreshment; Ice, natural or artificial; Iced tea; Ices (Binding agents
for edible-); Ices (Edible-); Ices (Powder for edible-); Infusions, not
medicinal; Jellies (Fruit-)[confectionery]; Ketchup [sauce]; Leaven;
Linseed for human consumption; Liquorice [confectionery];
Lozenges [confectionery]; Macaroni; Macaroons [pastry]; Maize
flakes; Maize flour; Maize meal; Maize, milled; Maize, roasted; Malt
biscuits; Malt extract for food; Malt for human consumption;
Maltose; Marinades; Marzipan; Mayonnaise; Meal; Meat gravies;
Meat pies; Meat tenderizers, for household purposes; Mint for
confectionery; Molasses for food; Mousses (Chocolate-); Mousses
(Dessert-) [confectionery] ; Muesli; Mustard; Mustard meal;
Noodle-based prepared meals; Noodles; Nutmegs; Oat flakes ;
Oat-based food; Oatmeal; Oats (Crushed-); Oats (Husked-);
Pancakes; Pasta; Paste (Almond-) ; Paste (Cake-); Paste (Soya
bean-) [condiment]; Pastes (Farinaceous food-); Pasties; Pastilles
[confectionery]; Pastries; Pastry; Pâté [pastries]; Peanut
confectionery; Pepper; Peppermint sweets; Peppers [seasonings];
Pesto [sauce]; Petit-beurre biscuits; Petits fours [cakes]; Pies;
Pies (Meat-); Pizzas; Popcorn; Potato flour for food; Powder (Cake); Powders for ice cream; Pralines; Preserving foodstuffs (Salt for); Propolis; Puddings; Quiches; Ravioli; Relish [condiment];
Ribbon vermicelli; Rice; Rice cakes; Rice-based snack food; Rolls
(Bread-); Royal jelly; Rusks; Saffron [seasoning]; Sago; Salad
(Dressings for-); Salt (Cooking-); Salt for preserving foodstuffs;
Sandwiches; Sauce (Tomato—); Sauces [condiments]; Sausage
binding materials; Sea water for cooking; Seasonings; Semolina;
Sherbets [ices]; Snack food (Cereal-based-); Snack food (Ricebased-); Sorbets [ices]; Soya bean paste [condiment]; Soya flour;
Soya sauce; Spaghetti; Spices; Spring rolls; Star aniseed; Starch
for food; Stick liquorice [confectionery]; Stiffening whipped cream
(Preparations for-); Sugar; Sugar confectionery; Sushi;
Sweeteners (Natural-); Sweetmeats [candy]; Sweets (Peppermint-);
Tabbouleh; Tacos; Tapioca; Tapioca flour for food ; Tarts; Tea; Tea
(Iced-); Tea-based beverages; Thickening agents for cooking
foodstuffs; Tomato sauce; Tortillas; Turmeric for food; Unleavened
bread; Vanilla [flavoring] [flavouring]; Vanillin [vanilla substitute];
Vegetal preparations for use as coffee substitutes; Vermicelli
[noodles] ; Vermicelli (Ribbon-); Vinegar; Waffles; Water (Sea-) [for
cooking]; Weeds [condiment]; Wheat flour; Wheat germ for human
consumption; Whipped cream (Preparations for Stiffening -);
Yeast; Yoghurt (Frozen-) [confectionery ices]; Yogurt (Frozen-)
[confectionery ices].

 دقيق، رقائق ذرة،) معكرون (معجنات، معكرونة،) قطع حلوى (حلويات،)(حلويات
،) بسكويت من الشعير المنبت (الملت، ذرة محمصة، ذرة مطحونة، دقيق ذرة،ذرة
، شعير منبت (ملت) لالستهالك البشري،خالصة الشعير المنبت (الملت) للطعام
، فطائر لحم، صلصات مرق اللحم، دقيق، مايونيز، مرزبانية، ماء مالح،مالتوز
 موسية، دبس للطعام، نعناع للحلويات،مطريات لحوم لالغراض المنزلية
 دقيق محضر من، دقيق الخردل، خردل، موزيل، موسية حلوى الفاكهة،شوكوالته
 رقائق، جوزة الطيب،) نودلز (معكرونة رقيقة،)النودلز (المعكرونة الرقيقة
، شوفان مقشر، شوفان مطحون، دقيق شوفان، طعام اساسه الشوفان،شوفان
 عجينة فول الصويا، عجينة كيك، عجينة لوز، معكرونة،)فطائر محاله (بانكيك
، فطائر،) اقراص محالة (حلويات، فطائر باللحم، عجين اغذية نشوية،)(توابل
،) فلفل (توابل، حلويات بالنعناع، فلفل، حلويات فول سوداني، معجنات،فطائر
 فطائر، فطائر،) بتي فور (كعك، بسكويت بالزبدة،)البيستو االيطالية ( صلصات
 برالين، مساحقيق للبوظة، مسحوق كيك، دقيق بطاطا للطعام، بوشار، بيتزا،لحم
، مهلبية،) شمع المحل (عكبر، ملح لحفظ المواد الغذائية،)(حلوى اللوز أو الجوز
 مقبالت،) رافيول (فطائر بالجبنة والصلصة الحمراء،)كيش ( فطيرة كسترد
 خبز، وجبات خفيفة اساسها االرز، اقراص ارز، ارز، شعيرية رقيقة،)(توابل
، ملح طعام، توابل سلطة، ساغو،) زعفران (توابل، قرشلة، جلي ملكي،افرنجي
 مواد،) صلصات (توابل، صلصة بندورة، سندويشات،ملح لحفظ المواد الغذائية
 وجبات خفيفة،) شراب (مثلجات، سميد، توابل، ماء البحر للطهو،تماسك السجق
 عجينة فول،) شراب (مثلجات، وجبات خفيفة اساسها االرز،اساسها الحبوب
، بهارات،) سباغتي (معكرونة رفيعة، صلصة صويا، دقيق الصو يا،)الصويا (توابل
 مستحضرات،) أصابع سوس (حلويات، نشا للطعام، يانسون نجمي،فطائر صينية
 حلويات، محليات طبيعية، سوشي، حلويات السكر، سكر،لتكثيف الكريمة المخفوقة
 دقيق التابيوكا، تابيوكا،) تاكو (تورتيال ذرة مقلية، تبولة، حلويات بالنعناع،سكرية
، مشروبات اساسها الشاي، شاي مثلج، شاي،) تورتات (كيك بالفواكه،للطعام
 كركم،) كعكة ذرة (التورتيال، صلصة بندورة،عوامل تغليظ لطهو المواد الغذائية
 مستحضرات،) فانيلين (بديل للفانيال،) فانيال (منكهة، خبز بدون خميرة،للطعام
، كعكة الوفل، خل، شعيرية رقيقة،) شعيرية (نودلز،نباتية تستخدم كبدائل للقهوة
 نتاش القمح لالستهالك، طحين قمح،) اعشاب بحرية (توابل،)ماء البحر (للطهو
 لبن مجمد (حلويات، خميرة، مستحضرات لتكثيف الكريمة المخفوقة،البشري
.) لبن مجمد (حلويات مثلجة،)مثلجة
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Date of

07/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Jobeco General Trading
FZCO
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Office number LB 18,180709, Jafza View
18, Dubai
Applicant for
Adnan Ahmad Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 711165 -11171 Aldustor
Trademark
173464
Class
30

Goods/Services
caramels candy , corn, roasted, cocoa beverages with milk,
coffee beverages with milk, maize meal, chamomile-based
beverages, molasses for food, instant rice, popcorn, agave
syrup natural sweetener , malt biscuits, pastilles confectionery
, lyophilised dishes with main ingredient being rice, chocolate
beverages with milk, buns, miso condiment , confectionery for
decorating Christmas trees, sesame seeds seasonings , rice
cakes, tea*, flour*, coffee, rice pulp for culinary purposes, ice
cream, cooking salt, unleavened bread, groats for human food,
leaven, bread, salt for preserving foodstuffs, vegetal
preparations for use as coffee substitutes, star aniseed, cocoa
beverages with milk, fondants confectionery , confectionery,
cookies, cocoa, spices, chocolate, biscuits, dulce de leche, hot
dog sandwiches, chocolate-based beverages

07/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

جوبيكو للتجارة العامة ش م ح

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

 دبي،533333 مكتب ال بي،53 جافزا فيو الطابق

30

55535 - 355521 ب.عدنان احمد للملكية الفكريةص
الدستور
الصنف
535424

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, مشروبات القهوة مع الحليب, مشروبات الكاكاو مع الحليب, المشوية، الذرة, كراميل حلوى
, البوشار, األرز سريع التحضير, دبس للطعام, المشروبات التي أساسها البابونج,دقيق ذرة
 الوجبات التي,  أقراص محالة حلويات, بسك ويت الشعير,)شراب الصبار (محلي طبيعي
 حلوى, مشروبات شوكوالتة مع حليب,تجفف بالتبريد التي يكون المكون الرئيسي فيها األرز
 بذور السمسم, حلويات لتزيين االشجار,  عجينة فول الصويا والشعير بهارات,لفائف الكعك
, ملح الطعام, البوظة, لب األرز لغايات الطهي, القهوة,* الدقيق,* الشاي, كعك األرز,)(توابل
, ملح لحفظ المواد الغذائية, الخبز, الخميرة, برغل للطعام البشري,خبز بدون خميرة
, مشروبات الكاكاو مع الحليب, اليانسون النجمي,مستحضرات نباتية تستخدم كبدائل للقهوة
, البسكويت, الشوكوال, البهارات, الكاكاو, الكعك المحلى, الحلويات, أقراص سكرية حلويات
 المشروبات التي أساسها الشوكوالته, شطائر النقانق,حلوى الحليب المخفوق
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Date of

01/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Salah Mohammed Hassan
Al Hirsch
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman - Abdali - King Hussein / Al-Qafaf
Center Building, P.O.Box: 139, 11181
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 Amman- 165 Mecca
Correspondence
Street- Second Floor
Trademark
173440
Class
30

Goods/Services
coffee ,tea, coca and artificial coffee; rice; tapioca and sago;
flour and preparations made from cereals; bread, pastries and
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, bakingpowder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice, aniseed, baking powder, biscuits/ cookies, bread,
breadcrumbs ,cereal preparations,cereal-based snack food,
chips(cereal products),chutneys (condiments) , cinnamon
(spice) ,cooking salt,corn floure,crushed barley,crushed
oats,curry (spice) , dressings for salad,ferments for pastes
,garden herbs,preserved (seasonings) ,ginger (spice), groats for
human food,halvah,ketchup (sauce) , linseed for culinary
purposes , flour,minced garlic ( condiment) , oatmeal,pasta
sauce, pepper,peppers (seasonings), relish (condiment),
rusks,saffron,sauces (condiments),yeast .
The registration of this mark does not give its owner the right to
use the General words if they are mentioned separately from the
mark

01/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

صالح محمد حسن الهرش

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

، عمارة القفاف سنتر/الملك حسين-العبدلي-عمان
55535 ,553:ب.ص
 الطابق الثاني- شارع مكة521 - عمان55315 - 4333 ب.ص
30

الصنف

535443

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مثلجات،  وحلويات،  معجنات، خبز، تبيوكة وساغو،  أرز،  كاكاو وبن اصطناعي،  شاي،بن
،  خل،  خردل،  ملح،  مسحوق خبازة،  خميرة،  قطر السكر،  عسل،  سكر، صالحة لألكل
، فتات الخبز،  خبز، بسكويت،  مسحوق خبازة، يانسون،  ثلج،  بهار،)صلصات (توابل
 قرفة، ) مقبالت هندية (توابل، )رقائق(منتجات حبوب، أطعمة خفيفه قائمة على الحبوب
،  توابل سلطة، ) كاري (بهار،  شوفان مطحون، شعير مطحون، دقيق الذرة،  ملح، )(تابل
،  حالوة طحينية،  برغل للطعام البشري، )  زنجيبل (تابل،  اعشاب محفوظة،خمائر للعجين
 دقيق، )  ثوم مفروم (بهار، دقيق للطعام، ) بذر الكتان لإلستعمال المطبخي (توابل، كاتشاب
 توابل مصنعة من الفواكه او الخضار، ) فلفل (توابل،  فلفل،  صلصة المعكرون ة، شوفان
 أعشاب، توابل بودرة،) صلصات( توابل، ) زعفران (توابل، ) قرشلة (بقسماط، ) (بهار
،نشا للطعام، ) بذور السمسم (توابل،  بهارات، بذور معالجة تستخدم كتوابل، )بحرية (توابل
خميرة، صلصات طماطم،  كركم، شاي

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي لصاحبها الحق بإستعمال الكلمات العامة اذا ما وردت بمعزل
عن العالمة
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Date of

01/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

01/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

صالح محمد حسن الهرش

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

Salah Mohammed Hassan
Al Hirsch
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman - Abdali - King Hussein / Al-Qafaf
Center Building, P.O.Box: 139, 11181

، عمارة القفاف سنتر/الملك حسين-العبدلي-عمان
55535 ,553:ب.ص

Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 Amman- 165 Mecca
Correspondence
Street- Second Floor
Trademark
173439
Class
30

 الطابق- شارع مكة165 - عمان55315 - 4333 ب.ص
الثاني
الصنف
535453

Goods/Services
dried thyme
The registration of this mark must be in green, red and yellow
colors, according to the form filed with the application
the registration of this trademark does not give its owner the
right to use the word thyme if received separately from the
trademark

30

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الزعتر المجفف
إن تسجيل هذه العالمة يجي أن يكون بااللوان األخضر واألحمر واألصفر وذلك بموجب
النموذج المودع مع الطلب
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي لصاحبها الحق بإستعمال كلمة زعتر اذا ما وردت بمعزل عن
العالمة
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تاريخ ايداع الطلب :

21/12/2020

اسم طالب التسجيل:

محمد سليم عثمان البحش

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

االردن
مؤسسة فردية
ماركا الشمالية  ،ص.ب55555 ,3334:

عنوان التبليغ

ص.ب  55555 - 3334ماركا الشمالية

رقم العالمة التجارية

535414

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حلويات سكرية

اعالن الجريدة الرسمية

21/12/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Mohammad Saleem
Othman Albahsh
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Northern Marka, P.O.Box: 8804, 11121

الصنف

30

Applicant for
P.O.Box 8804 -11121 Northern Marka
Correspondence
Trademark
173454
Class
30

Goods/Services
sweetmeats candy
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

22/12/2020

اسم طالب التسجيل:

محمد فهمي فائق هاها

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

االردن
مؤسسة
عمان  -شارع مادبا  ،ص.ب55551 ,55333:

عنوان التبليغ

ص.ب  55551 - 55333عمان  -شارع مادبا

رقم العالمة التجارية

535445

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البهارات ,القهوة ,التوابل

22/12/2020
Mohammad Fahmi Haha

الصنف

Date of

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman - Madaba St., P.O.Box: 23089,
11115

30

Applicant for
P.O.Box 23089 -11115 Amman - Madaba
Correspondence
St.
Trademark
173442
Class
30

Goods/Services
spices, coffee, seasonings
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تاريخ ايداع الطلب :

27/12/2020

اسم طالب التسجيل:

الماسة النتاج الحالوة والطحينية

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

الكرك  /مدينة االمير حسين بن عبد هللا الثاني الصناعية ،
ص.ب25553 ,1:
ص.ب  25553 - 1الكرك  /مدينة االمير حسين بن عبد هللا
الثاني الصناعية
30
الصنف
535522

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حالوة طحينية

27/12/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Al-Masah Company for
Tahini & Halva Production
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AlKarak/Hussein Bin Abdullah II Industrial
City, P.O.Box: 5, 61110
Applicant for
P.O.Box 5 -61110 AlKarak/Hussein Bin
Correspondence
Abdullah II Industrial City
Trademark
173366
Class
30

Goods/Services
halvah
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تاريخ ايداع الطلب :

27/09/2020

اسم طالب التسجيل:

جوينت-ستوك كومباني "اباتيت"

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

روسيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سيفرنوي شوس ،31 ،تشيريبوفيتس ،رو  525255-فولوغدا
أوبالست (روسيا)
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  55535 - 355533مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 534شارع مكة ،عمان -
االردن
31
الصنف
535133

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األغذية الحيوانية.

27/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Joint-Stock Company
""Apatit
lpc oapN ty
: RUSSIAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Severnoye Shosse, 75, Cherepovets, RU)162622 Vologda Oblast (RU
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173509
Class
31

Trademark

Goods/Services
Animal foodstuffs.
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تاريخ ايداع الطلب :

27/09/2020

اسم طالب التسجيل:

جوينت-ستوك كومباني "اباتيت"

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

روسيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سيفرنوي شوس ،31 ،تشيريبوفيتس ،رو  525255-فولوغدا
أوبالست (روسيا)
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  55535 - 355533مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 534شارع مكة ،عمان -
االردن
31
الصنف
535155

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األغذية الحيوانية.

27/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Joint-Stock Company
""Apatit
lpc oapN ty
: RUSSIAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Severnoye Shosse, 75, Cherepovets, RU)162622 Vologda Oblast (RU
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173512
Class
31

Trademark

Goods/Services
Animal foodstuffs.
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Date of

04/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

SYNGENTA
PARTICIPATIONS AG
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Rosentalstrasse 67, 4058 Basel,
Switzerland

Goods/Services
Agricultural, horticultural and forestry products and grains,
seeds, plants, seedlings and other plants or seeds for
propagating purposes; fresh fruit and vegetables; natural seeds,
plants and flowers; animal feed.

: تاريخ ايداع الطلب

سينجنتا بارتيسيبيشينز أيه جي

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، بازل4313 ،23 روزينتالشتراسه

55534 - 343115 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173554
Class
31

04/10/2020

31

الصنف

535114

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
منتجات الزراعة والبستنة والحراجة والحبوب والبذور والنباتات والشتالت والنباتات أو
البذور األخرى لغايات التكاثر؛ الفواكه والخضار الطازجة؛ البذور والنباتات والزهور
الطبيعية؛ علف الحيوانات
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تاريخ ايداع الطلب :

04/11/2020

اسم طالب التسجيل:

المتكامله للمشاريع الزراعيه

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

االردن
مساهمة خاصة

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Integrated Agricultural
Projects
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
– Applicant Address Al-Balqa – Al Shonna South – Karamah
Jordan Valley St., P.O.Box: 940903, 11194

البلقاء الشونة الجنوبية الكرامة شارع وادي األردن ،
ص.ب55534 ,343335:
ص.ب  55534 - 343335البلقاء الشونة الجنوبية الكرامة
شارع وادي األردن
535232

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أشجار نخيل

04/11/2020

Date of

الصنف

P.O.Box 940903 -11194 Al-Balqa – Al
Shonna South – Karamah – Jordan Valley
St.
173606
Class
31

Applicant for
Correspondence

31

Trademark

Goods/Services
palm trees
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Date of

31/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Rani Refreshments FZCO
LLC
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Offic No 1306 - LB 19 - Jebel Ali, Dubai United Arab Emirates
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman , Jordan
173334
Class
32

Goods/Services
Beverages (Preparations for making-); Cider, non-alcoholic;
Cocktails, non-alcoholic; Fruit extracts (Non-alcoholic-); Fruit
juice beverages (Non- alcoholic-); Fruit juices; Grape must; Nonalcoholic beverages.
The registration of this trademark should be limited in blue & its'
shades and white colors according to the print filed with the
application

31/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.ح. م. راني ريفريشمينتس ش

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

 دبي – االمارات، – جبل علي53  – ال بي5532 مكتب رقم
العربية المتحدة
 مبنى55535 - 355533 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 534 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
32
الصنف
535554

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 كوكتيالت غير،عصير التفاح (سيدار) غير كحولي،مستحضرات لتحضير وصنع المشروبات
، عصائر فواكه، مشروبات عصير فواكه غير كحولية، خالصات فواكه غير كحولية،كحولية
. مشروبات غير كحولية،عصير عنب
ان تسجيل هذه العالمة محدد بااللوان االزرق ودرجاته واالبيض ذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب :

05/10/2020

اسم طالب التسجيل:

هاينكن آشيا باسيفيك بيه تي إي ،ليمتد.

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

سنغافورة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

HEINEKEN ASIA PACIFIC
PTE. LTD.
lpc oapN ty
: SINGAPORE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 459 Jalan Ahmad Ibrahim, Singapore
639934

 413جاالن أحمد ابراهيم ،سنغافورة 253354

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  55535 - 355533مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 534شارع مكة ،عمان -
االردن
32
الصنف
535153

05/10/2020

Date of

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173520
Class
32

من اجل البضائع/الخدمات التالية
بيرة ،مزر كحولي (نوع من البيرة حلو المذاق) ،بيرة فوارة كحولية (جعه داكنه) ،بيرة كحولية داكنه
ذات طعم قوي ،بيرة كحولية داكنه مرة الطعم ،مشروبات شعير ،مياه معدنية ومياه غازية وغيرها من
المشروبات غير الكحولية ،بيرة غير كحولية ومزر غير كحولي (نوع من البيرة حلو المذاق) وبيرة
فوارة غير كحولية (جعه داكنه) وبيرة غير كحولية داكنه ذات طعم قوي وبيرة غير كحولية داكنه مرة
الطعم ،مشروبات الفاكهة وعصائر الفاكهة ،مشروبات كحولية أو غير كحولية أساسها البيرة أوالمزر
(نوع من البيرة حلو المذاق) أوالبير ة الفوارة (جعه داكنه) أوالبيرة داكنه ذات الطعم القوي أوالبيرة
الداكنه مرة الطعم ،شراب مركز ومستحضرات أخرى لصنع مشروبات.
مع المطالبة باأللوان األزرق ودرجاته والرمادي الغامق والرمادي الفاتح واألبيض والبرتقالي والبني
الفاتح

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
Beer; ale; lager; stout; porter; malt beverages; mineral
and aerated waters and other non-alcoholic drinks; nonalcoholic beer, ale, lager, stout and porter; fruit drinks and
fruit juices; alcoholic and non-alcoholic beer, ale, lager,
stout or porter based beverages; syrups and other
preparations for making beverages.
Claiming blue and its shades, dark gray, light gray, white,
orange and light brown
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تاريخ ايداع الطلب :

09/11/2020

اسم طالب التسجيل:

اتقان للتجاره والتوريدات العامه

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

االردن
ذ.م.م
جرش  ،ص.ب55353 ,453:

عنوان التبليغ

ص.ب  55353 - 453جرش

رقم العالمة التجارية

535433

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروب الطاقه

اعالن الجريدة الرسمية

09/11/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

etqan for Trade and
General Supplies
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address jarash, P.O.Box: 420, 11820

الصنف

32

Applicant for
P.O.Box 420 -11820 jarash
Correspondence
Trademark
173470
Class
32

Goods/Services
energy drink
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

17/12/2020

اسم طالب التسجيل:

زين جورج سامي سلطي

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

االردن
مؤسسة
عمان/بيادر وادي السير/ش الصناعه  ،ص.ب55353 ,453:

عنوان التبليغ

ص.ب  55353 - 453عمان/بيادر وادي السير/ش الصناعه

رقم العالمة التجارية

535421

من اجل البضائع/الخدمات التالية
عصائر فواكه ,مستحضرات إعداد المشروبات

17/12/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

32

ZEIN GEORGE SAMI
SALTI
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amamn/wadi al sir/industry street,
P.O.Box: 420, 11820
Applicant for
P.O.Box 420 -11820 amamn/wadi al
Correspondence
sir/industry street
Trademark
173465
Class
32

Goods/Services
fruit juices, preparations for making beverages
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تاريخ ايداع الطلب :

01/10/2020

اسم طالب التسجيل:

ذا ثري ستيلز كومباني ليمتد

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

بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ذا بوردرز ديستيلري ،كوميرشال رود ،هاويك ،المملكة المتحدة،
تي دي  3 3ايه كيو
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  55535 - 355533مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 534شارع مكة ،عمان
االردن
33
الصنف
535155

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المشروبات الكحولية (باستثناء البيرة) ،المشروبات الروحية المقطرة ،ويسكي (مشروب
كحولي مقطر من الحبوب المهروسة المخمرة) ،جن (مشروب كحولي مقطر من توت
العرعر) ،فودكا (مشروب كحولي مقطر من الماء واإليثانول).

01/10/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

The Three Stills Company
Limited
lpc oapN ty
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address The Borders Distillery, Commercial Road,
Hawick, United Kingdom, TD9 7AQ
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173521
Class
33

Trademark

Goods/Services
;Alcoholic beverages (except beers); distilled spirits; whisky
gin; vodka.
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تاريخ ايداع الطلب :

29/12/2020

اسم طالب التسجيل:

يوسف عبدالقادر مصطفى االقرع

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان  ،ص.ب53333 ,5333:

عنوان التبليغ

ص.ب  53333 - 5333عمان

رقم العالمة التجارية

535434

من اجل البضائع/الخدمات التالية
التبغ

اعالن الجريدة الرسمية

29/12/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Yousef Abdelkade
Mustafa Alaqra
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman, P.O.Box: 1888, 18888

الصنف

34

Applicant for
P.O.Box 1888 -18888 Amman
Correspondence
Trademark
173484
Class
34

Goods/Services
tobacco
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Date of

19/01/2021

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Mohammad khaled
salameh Alodat
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address AMMAN, P.O.Box: 101, 1121

Applicant for
Haneen aladwan P.O.Box 101 -11191
Correspondence
Amman alhareth ben qais
Trademark
173371
Class
34

Goods/Services
electronic cigarettes, flavourings, other than essential oils, for
tobacco, Molasses, tobacco, matches, tobacco pouches,
cigarette tips, lighters for smokers, herbs for smoking*

34

الصنف

19/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

محمد خالد سالمه العودات

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة
5555 ,535:ب. ص، عمان

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

 عمان55535 - 535 ب.ص

عنوان التبليغ

535535

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 أعواد, التبغ, المعسل, من اجل التبغ، عدا عن الزيوت العطرية، النكهات,السجائر اإللكترونية
* أعشاب التدخين, والعات للمدخنين, فالتر سجائر, أكياس تبغ,الثقاب
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تاريخ ايداع الطلب :

20/10/2019

اسم طالب التسجيل:

تايلجيت كلوثينغ كومباني ,كورب.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سوت  5331 ,153إس دبليو سنايدر بوليفارد ,.آنكيني ,إيوا
.13355

20/10/2019

eaaN tpac lppA:

Tailgate Clothing
Company, Corp.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Suite 530, 2805 SW Snyder Blvd., Ankeny,
Iowa 50023.

UNITED TRADEMARK & PATENT
الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع ص.ب
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7,
 55533 - 351315عمان-العبدلي-مجمع شيكاغو -الطابق
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
الثاني-مكتي رقم 3
173328
Class
35
35
الصنف
535553

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات البيع بالتجزئة المقدمة من مخازن المالبس; خدمات البيع بالمفرد أو خدمات البيع
بالجملة للمالبس; خدمات مخازن البيع بالمفرد على اإلنترنت التي تعرض أدوات التجميل و
منتجات تجميل و مالبس و إكسسوارات; خدمات مخازن البيع بالتجزئة على االنترنت بمجال
المالبس.

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
Retail services provided by clothing stores; retail or wholesale
services for clothing; on-line retail store services featuring
cosmetic and beauty products, clothing and accessories; online retail store services in the field of clothing.
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تاريخ ايداع الطلب :

03/02/2020

اسم طالب التسجيل:

تايلجيت كلوثينغ كومباني ,كورب.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سوت  5331 ,153إس دبليو سنايدر بوليفارد ,.آنكيني ,إيوا
.13355

03/02/2020

eaaN tpac lppA:

Tailgate Clothing
Company, Corp.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Suite 530, 2805 SW Snyder Blvd., Ankeny,
Iowa 50023.

UNITED TRADEMARK & PATENT
الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع ص.ب
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7,
 55533 - 351315عمان-العبدلي-مجمع شيكاغو -الطابق
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
الثاني-مكتب رقم 3
173332
Class
35
35
الصنف
535555

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات متجر بيع بالتجزئة تتضمن مالبس; خدمات متجر بيع بالتجزئة تتضمن أحذية; خدمات
متجر بيع بالتجزئة تتضمن مجوهرات; خدمات متجر بيع بالتجزئة تتضمن حقائب; خدمات
البيع بالتجزئة أو البيع بالجملة لمستحضرات التجميل

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
Retail store services featuring clothing; retail store services
featuring footwear; retail store services featuring jewelry; retail
store services featuring bags; retail or wholesale services for
cosmetics
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Date of

19/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

19/02/2020

: تاريخ ايداع الطلب

لبنى محمد مفضي المحادين

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
55531 ,313313:ب. ص، ضاحية الرابية- عمان

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

ضاحية الرابية-  عمان55531 - 313313 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

lubna mohammad
m.mahadeen
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman -al rabiya, P.O.Box: 950850, 11195

Applicant for
P.O.Box 950850 -11195 amman -al rabiya
Correspondence
Trademark
173607
Class
35

35

Goods/Services
Commercial consultancy and mediation, commercial agencies,
marketing, Consulting, personnel consultancy; publicity
consultancy, Commercial intermediation services; Assistance and
consultancy relating to business management & organization
exhibitions (Organization of-)for commercial or advertising
purposes/ Business management and consultation;business
consulting for enterprises; businss development consulting
services; business management and consultation; professional
business consultancy; corporate management consultancy;
employment recruitment consultancy & services; (relating to
buisness management & consultation); import & export agency
services

الصنف

535233

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

االستشارات, التسويق, الوكاالت التجاريه, االستشارات والوساطات التحاريه
 المساعدة واالستشارات,االداريه الدارة االعمال والمؤسسية وادارة االفراد
تنظيم المعارض لغايات تجارية, المتعلقة بإدارة وتنظيم األعمال واالستشارات
 استشارات األعمال المهنية ؛, استشارات االعمال والمؤسسات,أو دعائية
 خدمات وكاالت,استشارات إدارة الشركات ؛ استشارات وخدمات التوظيف
,االستيراد والتصدير
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Date of

03/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

03/03/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة فايز القواسمي وشريكته

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
55355 ,133:ب. ص،  عمان، عمان شارع السالم ناعور

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

 عمان شارع السالم ناعور55355 - 133 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

FAYEZ AL QAWASMI &
PARTNER CO
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -Al salam street-naur, Amman,
P.O.Box: 597, 11732
Applicant for
P.O.Box 597 -11732 Amman -Al salam
Correspondence
street-naur
Trademark
173469
Class
35

Goods/Services
Sales trading of Glassware, porcelain and earthenware not
included in other classes, Antique goods, glass goods,
ceramics & porcelain. Sales of souvenirs, import and Export,
marketing, E-marketing for porcelain and earthenware, Antique
goods, glass goods, ceramics &porcelain. And souvenirs
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (GIFTS)if used separately from the mark

35

الصنف

535423

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
بيع وتجارة أواني زجاجية وأواني خزف صيني وأواني خزفية والبضائع الزجاجية والقيشاني
 االستيراد والتصدير والتسويق والتسويق االلكتروني لالواني, وبيع التحف الشرقية, والخزف
الرجاجيه واالواني الخزفية و التحف الشرقية
) بمعزلGIFTS( ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
عن العالمه
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Date of

03/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

03/03/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة فايز القواسمي وشريكته

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
55355 ,133:ب. ص،  عمان، عمان شارع السالم ناعور

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

 عمان شارع السالم ناعور55355 - 133 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

FAYEZ AL QAWASMI &
PARTNER CO
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -Al salam street-naur, Amman,
P.O.Box: 597, 11732
Applicant for
P.O.Box 597 -11732 Amman -Al salam
Correspondence
street-naur
Trademark
173468
Class
35

Goods/Services
Sales trading of Glassware, porcelain and earthenware not
included in other classes, Antique goods, glass goods,
ceramics & porcelain. Sales of souvenirs, import and Export,
marketing, E-marketing for porcelain and earthenware, Antique
goods, glass goods, ceramics &porcelain. And souvenirs
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (Bazaar)if used separately from the mark

35

الصنف

535423

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
بيع وتجارة أواني زجاجية وأواني خزف صيني وأواني خزفية والبضائع الزجاجية
 االستيراد والتصدير والتسويق والتسويق, وبيع التحف الشرقية, والقيشاني والخزف
االلكتروني لالواني الرجاجيه واالواني الخزفية و التحف الشرقية
) بمعزلBazaar ( ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
عن العالمه
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Date of

26/04/2020

اعالن الجريدة الرسمية

26/04/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.سناب انك
امريكا
شركة اجنبية

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

eaaN tpac lppA:
Snap Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2772 Donald Douglas Loop North, Santa
Monica, California 90405, USA

 كاليفورنيا، سانتا مونيكا، دونالد دوغالس لوب نورث5335
 الواليات المتحدة االميركية،33431

Applicant for
Correspondence

55534 - 343115 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173527
Class
35

Goods/Services
Marketing, advertising, and promotional services using
augmented reality computer software for integrating electronic
data with real world environments for the purpose of viewing,
capturing, recording and editing augmented images and
augmented videos; providing online advertising services for
others; dissemination of advertising for others via computer
and other communication networks.
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88630301
Claim Date: 25/09/2019

35

الصنف

535153

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات التسويق والدعاية واإلعالن والخدمات الترويجية باستخدام برمجية كمبيوتر من
برمجيات الواقع المعزز لدمج البيانات اإللكترونية مع بيئات العالم الحقيقي بغرض استعراض
والتقاط وتسجيل وتحرير الصور المعززة ومقاطع الفيديو المعززة؛ توفير خدمات الدعاية
واإلعالن اإللكترونية لآلخرين؛ توزيع اإلعالنات لآلخرين عبر شبكات الحاسوب وشبكات
.االتصاالت األخرى
US : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
33253535 :رقم االدعاء
5353/33/51 :تاريخ االدعاء
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Date of

06/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Tower Media Middle East
FZ LLC
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P. O. Box 500765, Dubai Media City,
Dubai, United Arab Emirates
Applicant for
P.O.Box 18055 -11195 Emmar Towrs, 6th
Correspondence
Circle, Tower B, 11th Floor
Trademark
173375
Class
35

Goods/Services
Advertising, advertising agencies, advertising by mail order,
updating of advertising material, rental of advertising space;
business management and organization consultancy; business
administration; office functions; business appraisals; arranging
newspaper subscriptions; arranging subscriptions to
telecommunication services for others; business information;
business inquiries; business management of performing artists;
compilation of information into computer databases;
professional business consultancy; dissemination of
advertising matter; organization of exhibitions for commercial
purposes; commercial administration of the licensing of the
goods and services of others; marketing research; news
clipping services; on-line advertising; presentation of goods on
communication media, for retail purposes; publication of
publicity texts; publicity; publicity agencies; publicity columns
preparation; publicity material rental; radio advertising; radio
commercials; television advertising; television commercials;
opinion polling; conducting and operating public opinion polls.

06/05/2020

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.ذ-تاور ميديا مدل ايست منطقة حرة

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

 اإلمارات العربية، دبي، مدينة دبي لإلعالم، 133321 .ب.ص
.المتحدة
 برج- الدوار السادس-  ابراج إعمار55531 - 53311 ب.ص
55  الطابق- ب
35
الصنف
535531

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الدعاية واإلعالن ووكاالت الدعاية واإلعالن والدعاية واإلعالن بالطلب البريدي
 إستشارات في إدارة وتنظيم،وتحديث مواد الدعاية واإلعالن وتأجير المساحات اإلعالنية
، تنظيم اإلشتراك في الصحف، تقييم األعمال، تفعيل النشاط المكتبي، توجيه األعمال،األع مال
 التحريات عن، المعلومات واألخبار عن األعمال،تنظيم اإلشتراك بخدمات االتصاالت لآلخرين
 استشارات، تجميع المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر، إدارة أعمال فناني التمثيل،األعمال
 اإلدارة، تنظيم المعارض لغايات تجارية، نشر مواد الدعاية واإلعالن،األ عمال المهنية
 خدمات إقتطاع األخبار، أبحاث التسويق،التجارية لترخيص السلع والخدمات الخاصة بآخرين
 عرض السلع على وسائل، اإلعالن والدعاية المباشرة،أو المعلومات المهمة في الصحف
 وكاالت، الدعاية واإلعالن، نشر نصوص الدعاية واإلعالن،االتصال لغايات بيع ها بالتجزئة
 اإلعالن، تأجير مواد الدعاية واإلعالن، إعداد أعمدة الدعاية واإلعالن،الدعاية واإلعالن
 الدعاية واإلعالن عبر، الدعاية واإلعالن بالتلفزيون، اإلعالن عبر الراديو،بالراديو
 إدارة وإجراء االستفتاءات واستطالعات اآلراء، اإلستفتاء وإستطالع اآلراء،التلفزيون
.العامة
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Date of

10/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

10/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة الصحة العالمية للصناعات الغذائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
55535 ,355331:ب. ص، ش عبدهللا غوشة/عمان

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

ش عبدهللا غوشة/ عمان55535 - 355331 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

International Health
company for food
Industries
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address
amman/abdallah ghosheh, P.O.Box:
921905, 11192
Applicant for
P.O.Box 921905 -11192 amman/abdallah
Correspondence
ghosheh
Trademark
173610
Class
35

Goods/Services
advertising ,goods demostration, retail services provided by
supermarkets, retail and wholesale services of cleaning
preparations and cosmetics

35

الصنف

535253

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, خدمات البيع بالتجزئة التي تقدمها محالت السوبر ماركت,عرض البضائع, الدعاية واالعالن
خدمات البيع بالتجزئة والجملة العداد التنظيف ومستحضرات التجميل
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Date of

10/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

10/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة الصحة العالمية للصناعات الغذائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
55535 ,355331:ب. ص،  ش عبدهللا غوشة/عمان

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

ش عبدهللا غوشة/ عمان55535 - 355331 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

International Health
company for food
Industries
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address
amman/abdallah ghosheh, P.O.Box:
921905, 11192
Applicant for
P.O.Box 921905 -11192 amman/abdallah
Correspondence
ghosheh
Trademark
173612
Class
35

Goods/Services
advertising,goods demostration,retail services provided by
supermarkets, retail and wholesale services namely food stuffs

35

الصنف

535255

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات البيع,  خدمات التجزئة التي تقدمها محالت السوبر ماركت,اإلعالن عرض السلع
بالتجزئة والجملة وهي المواد الغذائية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

10/06/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الصحة العالمية للصناعات الغذائية

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

االردن
ذ.م.م
عمان/ش عبدهللا غوشة  ،ص.ب55535 ,355331:

عنوان التبليغ

ص.ب  55535 - 355331عمان/ش عبدهللا غوشة

رقم العالمة التجارية

535255

10/06/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الدعاية واإلعالن ,عرض السلع ,خدمات التجزئة التي تقدمها محالت السوبر ماركت ,خدمات
البيع بالتجزئة والجملة وهي المواد الغذائية

Health Company for food
Industries
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/abdallah ghosheh, P.O.Box:
921905, 11192

35

Applicant for
P.O.Box 921905 -11192 Amman/abdallah
Correspondence
ghosheh
Trademark
173613
Class
35

Goods/Services
advertising, goods demostration,retail services provided by
supermarkets, retail and wholesale services namely food stuffs

205

Date of

24/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Tea Time WLL
lpc oapN ty
: QATAR
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Post Box 8643, Doha - Qatar

Applicant for
Abu- Ghazaleh Intellectual Property Correspondence
P.O.Box 921100 Amman 11192 , Jordan
Trademark
173504
Class
35

Goods/Services
Advertising; business management; business administration;
office functions, Management of cafeterias, hotels, and
restaurants
The registration of this trademark does not give owners the
exclusive right to use the word (tea), (time) and (anytime)
separately from the mark.

24/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

وقت الشاي ذ م م
قطر
شركة اجنبية

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

 الدوحة – دولة قطر،3245 صندوق بريد

35

55535  عمان355533 - ابو غزالة للملكية الفكرية
االردن
الصنف
535134

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي وخدمات إدارة
الكافيتيريا والفنادق والمطاعم
إن تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة و الوصفية
(وقت) و (الشاي) بمعزل عن العالمة
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Date of

27/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Ibrahim w Eyad Abdin
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Makkah Street - Building No.
231, P.O.Box: 140670, 11814
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 Amman- 165 Mecca
Correspondence
Street- Second Floor
Trademark
173438
Class
35

Goods/Services
advertising; business management; business administration;
office functions, advertising, publicity )Wooden and non-wood
furniture, offices, cabinets and drawers.), rental of advertising
space, bill-posting (Wooden office furniture, office furniture and
cabinets),, outdoor advertising, business auditing, business
appraisals, business information, providing business
information via a web site, cost price analysis, demonstration of
goods ,design of advertising materials, dissemination of
advertising matter, distribution of samples, lay out services for
advertising purposes, market studies, marketing research,
modeling for advertising or sales promotion, on-line advertising
on a computer network, provision of an on-line marketplace for
buyers and sellers of goods and services ,organization of trade
fairs for commercial advertising purposes , presentation of
goods on communication media for retail purposes,
procurement services for others (purchasing goods and
services for others businesses), public relations, publication of
publicity texts, publicity material rental, radio advertising, sales
promotions for others, television advertising, updating of
advertising material, writing of publicity texts.

27/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

ابراهيم و اياد عابدين
االردن
م.م.ذ

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

,543233:ب. ص، 555  عمارة رقم- شارع مكة-عمان
55354
 الطابق الثاني- شارع مكة521 - عمان55315 - 4333 ب.ص
35

الصنف

535453

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
( الدعاية واإلعالن،خدمات الدعاية واإلعالن و إدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي
تأجير المساحات اإلعالنية، ) لألثاث والمكاتب والخزائن واألدراج الخشبيه وغير الخشبيه
 اإلعالنات الخارجية،) لصق اإلعالنات ( األثاث الخشبي المكاتب واثاث المكاتب واالخزائن،
توفير معلومات األعمال عن طريق، معلومات األعمال، تقييم األعمال، تدقيق الحسابات،
مشر مواد الدعاية، تصميم مواد دعائية،  عرض السلع، تحليل اسعار التكلفة، مواقع اإلنترنت
أبحاث، دراسات السوق، خدمات العروض لغايات الدعاية واإلعالن، توزيع العينات، واإلعالن
اإلعالن والدعاية، خدمات اعداد نماذج الدعاية واإلعالن او ترويج المبيعات، تسويق، السو ق
إتاحة سوق إلكترونية لمشتري السلع والخدمات وبائعيها، المباشرة على شبكات الحاسوب
عرض السلع على وسائل اإلعالم لغايات، تنظيم المعارض التجارية لغايت تجارية او دعائية،
 العالقات، )خدمات الشراء لآلخرين ( شراء سلع والخدمات لألعمال األخرى، البيع بالتجزئ ة
،  اإلعالن بالراديو،  تأجير مواد الدعاية واإلعالن، نشر نصوص الدعاية واإلعالن، العامة
تحديث مواد الدعاية،  الدعاية واإلعالن عبر التلفزيون، ) ترويج المبيعات ( لآلخرين
.كتابة نصوص الدعاية واإلعالن، واإلعالن

207

Date of

06/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
OMT BELFORTE S.R.L.
lpc oapN ty
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Madonna D'Antegiano 2, 62031
BELFORTE DEL CHIENTI (MC), Italy
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173361
Class
35

06/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.ال.آر.اومت بلفورتي اس
ايطاليا
شركة اجنبية

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

 بلفورتي ديل شينتي25355 ،5 فيا مادونا دانتجيانو
 إيطاليا،)(ماشيراتا
 مبنى55535 - 355533 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،534 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
35
الصنف
535525

Goods/Services
The bringing together, for the benefit of others, excluding the
transport thereof, and on-line retail and wholesale store services of a
variety of goods, namely electric coffee percolators, electric espresso
machines, electric coffee machines, electric wireless coffeepots,
automatic installations for making coffee, coffee roasters, coffee
roasting ovens, electric coffee filters, coffee roasting machines,
electric chocolate makers, heating and cooling apparatus for
dispensing hot and cold beverages, apparatus for keeping hot drinks
warm, refrigerated dispensing units for beverages, refrigerating
apparatus and machines, apparatus for heating, steam generating,
cooking, drying and water supply, electric coffee grinders, poweroperated coffee grinders, electrical appliances used in kitchen for
milling, electric spice grinders, electric food processors, electric
kitchen appliances for chopping, mixing and pressing, electric
kitchen machines, electric kitchen tools, electric coffee frothers,
electric milk frothers, beverage making machines, electromechanical
food preparation machines, vending machines, nonelectric
coffeepots, non-electric coffee percolators, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods; presentation of goods
on communication media, for retail purposes; business
merchandising display services; sales promotion for others;
organization of events, exhibitions, fairs and shows for commercial,
promotional and advertising purposes; advertising, including on-line
advertising on a computer network; marketing services; business
advice relating to franchising; assistance in franchised commercial
business management; vending machine services; business
management; business administration; office functions.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
التجميع لصالح اآلخرين باستثناء نقلها وخدمات محالت البيع بالتجزئة والبيع
بالجملة عبر اإلنترنت لمجموعة متنوعة من السلع بالتحديد أباريق القهوة الكهربائية
ومكائن االسبريسو الكهربائية ومكائن القهوة الكهربائية وأباريق القهوة (ابريق
تصفية القهوة) الكهربائية الالسلكية ومنشآت أوتوماتيكية لصنع القهوة ومحمصات
القهوة وأفران تحميص القهوة ومرشحات (فالتر) القهوة الكهربائية وآالت تحميص
 آالت صنع الشوكوالت ة الكهربائية وأجهزة التسخين والتبريد لتوزيع، القهوة
المشروبات الساخنة والباردة وأجهزة لحفظ المشروبات الساخنة دافئة ووحدات
صرف مبردة للمشروبات وأجهزة وآالت التبريد وأجهزة للتدفئة وتوليد البخار
والطهي والتجفيف وإمدادات المياه و مطاحن القهوة الكهربائية ومطاحن القهوة التي
تعمل بالطاقة واألجهزة الكهربائية المستخدمة في المطبخ للطحن ومطاحن التوابل
الكهربائية ومعالجات الطعام الكهربائية وأجهزة المطبخ الكهربائية للتقطيع والخلط
والضغط وآالت المطبخ الكهربائية وأدوات المطبخ الكهربائية وخافقات القهوة
الكهربائية وخافقات الحليب ال كهربائية وآالت صنع المشروبات وآالت إعداد الطعام
الكهروميكانيكية وآالت البيع بالقطع النقدية وأباريق غير الكهربائية وأباريق قهوة
(ابريق تصفية القهوة) غير كهربائية وتمكين العمالء من عرض وشراء هذه السلع
 خدمات، عرض البضائع على وسائط االتصال ألغراض البيع بالتجزئة،بسهولة
) تنظيم األحداث (الفعاليات، ترويج المبيعات لآلخرين،عرض تسويق األعمال
 الدعاية واإلعالن،والمعارض واألسواق والعروض التجارية والترويجية واإلعالنية
 المشورة، خدمات التسويق،وبما في ذلك اإلعالن عبر اإلنترنت على شبكة الحاسوب
، المساعدة في إدارة األعمال التجارية المرخصة،التجارية المتعلقة بالترخيص
. الوظائف المكتبية، توجيه األعمال، إدارة األعمال،خدمات البيع بالقطع النقدية
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Date of

06/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
OMT BELFORTE S.R.L.
lpc oapN ty
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Madonna D'Antegiano 2, 62031
BELFORTE DEL CHIENTI (MC), Italy
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173359
Class
35

06/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.ال.آر.اومت بلفورتي اس
ايطاليا
شركة اجنبية

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

 بلفورتي ديل شينتي25355 ،5 فيا مادونا دانتجيانو
 إيطاليا،)(ماشيراتا
 مبنى55535 - 355533 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 534 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
35
الصنف
535513

Goods/Services
The bringing together, for the benefit of others, excluding the
transport thereof, and on-line retail and wholesale store services of
a variety of goods, namely electric coffee percolators, electric
espresso machines, electric coffee machines, electric wireless
coffeepots, automatic installations for making coffee, coffee
roasters, coffee roasting ovens, electric coffee filters, coffee
roasting machines, electric chocolate makers, heating and cooling
apparatus for dispensing hot and cold beverages, apparatus for
keeping hot drinks warm, refrigerated dispensing units for
beverages, refrigerating apparatus and machines, apparatus for
heating, steam generating, cooking, drying and water supply,
electric coffee grinders, power-operated coffee grinders, electrical
appliances used in kitchen for milling, electric spice grinders,
electric food processors, electric kitchen appliances for chopping,
mixing and pressing, electric kitchen machines, electric kitchen
tools, electric coffee frothers, electric milk frothers, beverage
making machines, electromechanical food preparation machines,
vending machines, nonelectric coffeepots, non-electric coffee
percolators, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods; presentation of goods on communication
media, for retail purposes; business merchandising display
services; sales promotion for others; organization of events,
exhibitions, fairs and shows for commercial, promotional and
advertising purposes; advertising, including on-line advertising on
a computer network; marketing services; business advice relating
to franchising; assistance in franchised commercial business
management; vending machine services; business management;
business administration; office functions.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
التجميع لصالح اآلخرين باستثناء نقلها وخدمات محالت ا لبيع بالتجزئة والبيع بالجملة
عبر اإلنترنت لمجموعة متنوعة من السلع بالتحديد أباريق القهوة (ابريق تصفية
القهوة) الكهربائية ومكائن االسبريسو الكهربائية ومكائن القهوة الكهربائية وأباريق
القهوة الكهربائية الالسلكية ومنشآت أوتوماتيكية لصنع القهوة ومحمصات القهوة
، وأفران تحميص القهوة ومرشحات (فالتر) القهوة الكهربائية وآالت تحميص القهوة
آالت صنع الشوكوالتة الكهربائية وأجهزة التسخين والتبريد لتوزيع المشروبات الساخنة
والباردة وأجهزة لحفظ المشروبات الساخنة دافئة ووحدات صرف مبردة للمشروبات
وأجهزة وآالت التبريد وأجهزة ل لتدفئة وتوليد البخار والطهي والتجفيف وإمدادات المياه
و مطاحن القهوة الكهربائية ومطاحن القهوة التي تعمل بالطاقة واألجهزة الكهربائية
المستخدمة في المطبخ للطحن ومطاحن التوابل الكهربائية ومعالجات الطعام الكهربائية
وأجهزة المطبخ الكهربائية للتقطيع والخلط والضغط وآالت المطبخ الكهربائية وأدوات
المطبخ الكهربائية وخافقات القهوة الكهربائية وخافقات الحليب الكهربائية وآالت صنع
المشروبات وآالت إعداد الطعام الكهروميكانيكية وآالت البيع بالقطع النقدية وأباريق غير
الكهربائية وأباريق قهوة (ابريق تصفية القهوة) غير كهربائية وتمكين العمالء من
 عرض البضائع على وسائط االتصال ألغراض البيع،عرض وشراء هذه السلع بسهولة
 تنظيم األحداث، ترويج المبيعات لآلخرين، خدمات عرض تسويق األعمال،بالتجزئة
 الدعاية،(الفعاليات) والمعارض واألسواق والعروض التجارية والترويجية واإلعالنية
، خدمات التسويق،واإلعالن وبما في ذ لك اإلعالن عبر اإلنترنت على شبكة الحاسوب
، المساعدة في إدارة األعمال التجارية المرخصة،المشورة التجارية المتعلقة بالترخيص
. الوظائف المكتبية، توجيه األعمال، إدارة األعمال،خدمات البيع بالقطع النقدية
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Date of

06/08/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

Beijing Bytedance
Network Technology Co.,
Ltd.

lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Room B-0035, 2/F, No.3 Building, No.30,
Shixing Road, Shijingshan District 100041,
Beijing, P.R. China

Goods/Services
Advertising; advertising agencies; on-line advertising on
computer networks; pay per click advertising; preparing
advertisements for others; dissemination of advertising matter;
advertising through all public communication means; sales
promotion for others; providing and rental of advertising space
on the internet; business management; business
administration; office functions; compilation and collection of
data, information and statistics for business purposes database
management; updating and maintenance of data in computer
databases; data management, storage and retrieval services;
data processing; data searching services; electronic storage of
files and documents for others; search engine optimization for
sales promotion; personnel management consultancy;
commercial information agency services; providing business
information via a website; advice and information concerning
computer-aided business productivity; providing information
relating to business productivity via web sites; advisory and
consultancy services relating to the aforesaid services.

: تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.بايجين بايتدانس نيتورك تكنولوجي كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

، شيشينغ رود،53 . نو، بيلدينغ5 . نو،اف/5 ،3351- روم بي
 جمهورية الصين، بكين، 533345 شيجينغشان ديستريكت
الشعبية
 مبنى55535 - 355533 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 ب. ص، شارع مكة،534 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
 االردن55535  عمان355533

Applicant for
Correspondence

Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
173490
Class
35

06/08/2020

35

الصنف

535433

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 اإلعالن، اإلعالن عبر اإلنترنت على شبكات الحاسب اآللي، وكاالت اإلعالن،خدمات اإلعالن
 اإلعالن من خالل، نشر المواد اإلعالنية، إعداد إعالنات لآلخرين،عن طريق الدفع عند النقر
 توفير واستئجار مساحات إعالنية، ترويج المبيعات لآلخرين،جميع وسائل االتصال العامة
 تجميع وجمع، الوظائف المكتبية، إدارة األعمال، إدارة األعمال التجارية،على اإلنترنت
 خدمات تحديث،البيانات والمعلومات واإلحصاءات إلدارة قواعد البيانات ألغراض األعمال
 خدمات إدارة البيانات وتخزينها،وصيانة البيانات في قواعد بيانات الحاسب اآللي
 التخزين اإللكتروني للملفات، خدمات البحث عن البيانات، معالجة البيانات،واسترجاعها
، استشارات إدارة األفراد، تحسين محرك البحث لترويج المبيعات،والوثائق لصالح اآلخرين
، خدمات توفير معلومات األعمال عبر مواقع اإلنترنت،خدمات وكالة المعلومات التجارية
 توفير،خدمات تقديم االستشارات والمعلومات بشأن إنتاجية األعمال بمساعدة الحاسب اآللي
 خدمات تقديم النصائح،المعلومات المتعلقة بإنتاجية األعمال عبر مواقع االنترنت
.واالستشارات المتعلقة بالخدمات المذكورة
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Date of

26/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

American Petroleum
Institute
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 200 Massachusetts Avenue, NW,
Washington, D.C. 20001, U.S.A.
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property - TAG
Org Building No. 104, Mecca Street,
P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan
173344
Class
35

Goods/Services
Association services, namely, promotion of the interests,
general development, and improvement of the petroleum
industry by promoting the development and dissemination of
petroleum technology, distributing of information regarding
legislation and of information about and of interest to the
petroleum industry, appearing before private and governmental
bodies, and promoting foreign and interstate trade in American
petroleum industry products; providing an on-line information
and databases featuring business and trade information
concerning the petroleum, petrochemical, and energy industries
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88/817,256
Claim Date: 02/03/2020

26/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

اميريكان بيتروليوم انستيتيوت

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

.سي. دي، واشنطن، ان دبليو، ماساتشوستس افينيو533
 الواليات المتحدة األمريكية،53335
 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة-أبو غزالة للملكية الفكرية
55535  عمان355533  ب. ص، شارع مكة،534 بناية رقم
االردن
35
الصنف
535544

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الجمعيات وبالتحديد تعزيز المصالح والتنمية العامة وتحسين صناعة البترول من
خالل تعزيز تطوير ونشر تكنولوجيا البترول وتوزيع المعلومات المتعلقة بالتشريعات
والمعلومات حول صناعة البترول وأهميتها والمثول أمام القطاع الخاص والهيئات الحكومية
 توفير معلومات،وتشجيع التجارة الخارجية وبين الواليات لمنتجات صناعة البترول األمريكية
وقواعد بيانات عبر اإلنترنت تعرض معلومات األعمال والتجارة المتعلقة بصناعات البترول
والبتروكيماويات والطاقة

US : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
353,512/33 :رقم االدعاء
5353/35/35 :تاريخ االدعاء
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Date of

26/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Mersin Internet Marketing
Company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/al bayader /beside yaser mall,
P.O.Box: 9911, 11191
Applicant for
P.O.Box 9911 -11191 Amman /alhusien
Correspondence
co/addalla ghosheh str
Trademark
173626
Class
35

Goods/Services
Internet Marketing Selling food and supplies
The registration of this trademark does not give owners the
exclusive right to jeneral and common words separately from
the mark.

26/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة مرسين للتسويق عبر االنترنت

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

55535 ,3355:ب. ص، بجانب ياسر مول/ البيادر/عمان

ش عبدهللا/ مجمع الحسين/ عمان55535 - 3355 ب.ص
غوشه
35
الصنف
535252

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
التسويق عبر االنترنت بيع المواد الغذائية والتموينية
إن تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة و الوصفية
بمعزل عن العالمة
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Date of

31/08/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

Qatar Airways Group
(Q.C.S.C)

lpc oapN ty
: QATAR
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Qatar Airways Tower, Airport Road, P.O.
Box 22550, Doha, Qatar
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman , Jordan
173355
Class
35

Goods/Services
Advertising in relation to travel and transport; business
management in relation to travel and transport; business
administration in relation to travel and transport; office
functions in relation to travel and transport; marketing and
promotional services; organisation, operation and supervision
of loyalty and incentive schemes; management of loyalty and
incentive schemes; organisation, operation and supervision of
frequent flyer programmes; management of frequent flyer
programmes; organisation of events for commercial and
advertising purposes; promotion of special events; arranging
and conducting of promotional events; arranging and
conducting of promotional events in the field of travel;
promotion of sports competitions and events; promotion of
goods and services through sponsorship; promotion of goods
and services through sponsorship of sports events; providing
marketing information via a website; providing advertising
information via a website; organising of prize draws for
promotional purposes; organisation of prize draws for
advertising purposes; retail and online retail services relating to
the sale of cosmetics, toiletries, perfumes, fragrances,
aftershave, makeup, reed diffusers, computer software,
application software, sunglasses, cases for sunglasses,
magnets, decorative magnets, fridge magnets, laptop cases,
phone cases, mobile phone cases, mobile phones, smart
phones, digital cameras, wireless speakers, ear phones,
wireless ear phones, ear plugs, flight socks, keyrings, jewellery,
watches, tie-pins, cufflinks, badges of metal, books, booklets,
travel guides, journals, magazines, maps, periodicals,
stationery, drawing materials, colouring books, colouring
crayons, pens, pencils, stickers, postcards, posters, timetables,
vouchers, notebooks, notepads, diaries, calendars, luggage,
suitcases, handbags, bags, toiletry bags, card holders, purses,
wallets, shopping bags, tote bags, mugs, travel mugs, coffee
mugs, insulated mugs, combs, hair brushes, toothbrushes,
towels, blankets, pillows, pillow cases, lanyards for wear,
clothing, t-shirts, sweatshirts, hats, caps, pyjamas, eye masks,
fabric face masks, socks, slippers, games, toys, soft toys,
stuffed toys, dolls, puzzles, toy airplanes, model aircraft, video
game machines, video game apparatus, video game software,
video game discs, playing cards, balls for sports, food,
chocolates, confectionery, tea, coffee, marmalade, fruit
preserves; information, advisory and consultancy services in
relation to the aforesaid.
Disclaimer: The registration of this trademark does not give the
owners the exclusive right to use the word (Qatar) if used
separately from the Mark

31/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

(م.ق.م.مجموعة الخطوط الجوية القطرية )ش

:اسم طالب التسجيل

قطر
شركة اجنبية

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

،55113 .ب. ص، طريق المطار،برج الخطوط الجوية القطرية
 قطر،الدوحة
 مبنى55535 - 355533 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 534 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
35
الصنف
535511

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 توجيه، إدارة األعمال المتعلقة بالسفر والنقل،الدعاية واالعالن ال متعلقة بالسفر والنقل
 خدمات التسويق، الوظائف المكتبية المتعلقة بالسفر والنقل،األعمال المتعلقة بالسفر والنقل
 إدارة مخططات الوالء، تنظيم وتشغيل واإلشراف على مخططات الوالء والحوافز،والدعاية
 إدارة برامج السفريات، تنظيم وتشغيل واإلشراف على برامج السفريات المتكررة،والحوافز
 ترتيب، ترويج المناسبات الخاصة، تنظيم المناسبات ألغراض تجارية وإعالنية،المتكررة
 ترويج مسابقات، ترتيب وإقامة مناسبات ترويجية في مجال السفر،وإقامة مناسبات ترويجية
 ترويج سلع وخدمات من، ترويج سلع وخدمات من خالل الرعاية اإلعالنية،وأحداث رياضية
، توفير معلومات تسويق عبر موقع إلكتروني،خالل الرعاية اإلعالنية لألحداث الرياضية
، تنظيم سحوبات الجوائز ألغراض ترويجية،توفير معلومات إعالنية عبر موقع إلكتروني
 خدمات البيع بالتجزئة والبيع بالتجزئة عبر،تنظيم سحوبات الجوائز ألغراض إعالنية
اإلنترنت المتعلقة ببيع مواد التجميل ومواد الزينة والعطور والروائح وكولونيا بعد الحالقة
ومكياج وموزعات اللفافات وبرمجيات حاسوبية وبرمجيات تطبيقات ونظارات شمس وعلب
لنظارات الشمس ومغانط ومغانط ديكورية ومغانط الثالجة وحافظات الحواسيب الشخصية
وحافظات الهواتف وحافظات الهواتف المحمولة وهواتف محمولة وهواتف ذكية وكاميرات
رقمية ومكبرات صوت السلكية وسماعات أذن وسماعات أذن السلكية وسدادات أذن وجوارب
الطيران وحلقات المفاتيح وحلي وساعات يد ودبابيس ربطات العنق وأزرار األكمام وشارات
من المعدن وكتب و كتيبات وأدلة للسفر وجرائد ومجالت وخرائط ونشرات دورية وأدوات
مكتبية ومواد الرسم وكتب تلوين وأقالم تلوين وأقالم جاف وأقالم رصاص وملصقات
وبطاقات بريدية وملصقات إعالنية وجداول زمنية ومستندات الصرف ودفاتر مالحظات
ولوحات مالحظات ومفكرات وتقويمات وأمتعة وحقائب وحقائب يد وشنط وحقائب أدوات
الزينة وحامالت البطاقات ومحافظ ومحافظ جيب وحقائب تسوق وحقائب تبضع وأكواب
وأكواب السفر وأكواب القهوة وأكواب معزولة وأمشاط وفرش الشعر وفرش األسنان
ومناشف وبطانيات ووسائد وأغلفة وسائد وأربطة لالرتداء ومالبس وقمصان بأكمام قصيرة
وقمصان التعرق وقبعات وطاقيات وبيجامات وأقنعة العين وأقنعة وجه قماشية وجوارب
وشبشب وألعاب ودمى ودمى لينة ودمى محشوة وعرائس وأحاجي وطائرات ألعاب ونماذج
طائرات وماكينات ألعاب الفيديو وأجهزة ألعاب الفيديو وبرمجيات ألعاب الفيديو وأقراص
ألعاب الفيديو وبطاقات اللعب وكر ات للرياضة وطعام وأنواع شوكوالتة وحلوى وشاي وقهوة
 خدمات المعلومات والنصائح واالستشارات فيما يتعلق بما سبق،ومرمالد ومحفوظات الفواكه
.ذكره

)إذاQatar (  ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة:التنازل
.وردت بمعزل عن العالمة
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Date of

31/08/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

Qatar Airways Group
(Q.C.S.C)

lpc oapN ty
: QATAR
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Qatar Airways Tower, Airport Road, P.O.
Box 22550, Doha, Qatar
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173349
Class
35

31/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

(م.ق.م.مجموعة الخطوط الجوية القطرية )ش

:اسم طالب التسجيل

قطر
شركة اجنبية

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

،55113 .ب. ص، طريق المطار،برج الخطوط الجوية القطرية
 قطر،الدوحة
 مبنى55535 - 355533 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 534 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
35
الصنف
535543

Goods/Services
Advertising in relation to travel and transport; business management
in relation to travel and transport; business administration in relation
to travel and transport; office functions in relation to travel and
transport; marketing and promotional services; organisation,
operation and supervision of loyalty and incentive schemes;
management of loyalty and incentive schemes; organisation,
operation and supervision of frequent flyer programmes;
management of frequent flyer programmes; organisation of events for
commercial and advertising purposes; promotion of special events;
arranging and conducting of promotional events; arranging and
conducting of promotional events in the field of travel; promotion of
sports competitions and events; promotion of goods and services
through sponsorship; promotion of goods and services through
sponsorship of sports events; providing marketing information via a
website; providing advertising information via a website; organising
of prize draws for promotional purposes; organisation of prize draws
for advertising purposes; retail and online retail services relating to
the sale of cosmetics, toiletries, perfumes, fragrances, aftershave,
makeup, reed diffusers, computer software, application software,
sunglasses, cases for sunglasses, magnets, decorative magnets,
fridge magnets, laptop cases, phone cases, mobile phone cases,
mobile phones, smart phones, digital cameras, wireless speakers, ear
phones, wireless ear phones, ear plugs, flight socks, keyrings,
jewellery, watches, tie-pins, cufflinks, badges of metal, books,
booklets, travel guides, journals, magazines, maps, periodicals,
stationery, drawing materials, colouring books, colouring crayons,
pens, pencils, stickers, postcards, posters, timetables, vouchers,
notebooks, notepads, diaries, calendars, luggage, suitcases,
handbags, bags, toiletry bags, card holders, purses, wallets,
shopping bags, tote bags, mugs, travel mugs, coffee mugs, insulated
mugs, combs, hair brushes, toothbrushes, towels, blankets, pillows,
pillow cases, lanyards for wear, clothing, t-shirts, sweatshirts, hats,
caps, pyjamas, eye masks, fabric face masks, socks, slippers, games,
toys, soft toys, stuffed toys, dolls, puzzles, toy airplanes, model
aircraft, video game machines, video game apparatus, video game
software, video game discs, playing cards, balls for sports, food,
chocolates, confectionery, tea, coffee, marmalade, fruit preserves;
information, advisory and consultancy services in relation to the
aforesaid.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word (Qatar) if used separately from the
Mark

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، إدارة األعمال المتعلقة بالسفر والنقل،الدعاية واالعالن المتعلقة بالسفر والنقل
، الوظائف المكتبية المتعلقة بالسفر والنقل،توجيه األعمال المتعلقة بالسفر والنقل
، تنظيم وتشغيل واإلشراف على مخططات الوالء والحوافز،خدمات التسويق والدعاية
 تنظيم وتشغيل واإلشراف على برامج السفريات،إدارة مخططات الوالء والحوافز
 تنظيم المناسبات ألغراض تجارية، إدارة برامج السفريات المتكررة،المتكررة
 ترتيب وإقامة، ترتيب وإقامة مناسبات ترويجية، ترويج المناسبات الخاصة،وإعالنية
 ترويج سلع، ترويج مسابقات وأحداث رياضية،مناسبات ترويجية في مجال السفر
 ترويج سلع وخدمات من خالل الرعاية،وخدمات من خالل الرعاية اإلعالنية
 توفير، توفير معلومات تسويق عبر موقع إلكتروني،اإلعالنية لألحداث الرياضية
، تنظيم سحوبات الجوائز ألغراض ترويجية،معلومات إعالنية عبر موقع إلكتروني
 خدمات البيع بالتجزئة والبيع بالتجزئة،تنظيم سحوبات الجوائز ألغراض إعال نية
عبر اإلنترنت المتعلقة ببيع مواد التجميل ومواد الزينة والعطور والروائح وكولونيا
بعد الحالقة ومكياج وموزعات اللفافات وبرمجيات حاسوبية وبرمجيات تطبيقات
ونظارات شمس وعلب لنظارات الشمس ومغانط ومغانط ديكورية ومغانط الثالجة
وحافظات الحواسيب الشخصية وحافظات الهواتف وحافظات الهواتف المحمولة
وهواتف محمولة وهواتف ذكية وكاميرات رقمية ومكبرات صوت السلكية وسماعات
أذن وسماعات أذن السلكية وسدادات أذن وجوارب الطيران وحلقات المفاتيح وحلي
وساعات يد ودبابيس ربطات العنق وأزرار األكمام وشارات من المعدن وكتب
وكتيبات وأدلة للسفر وجرائد ومجالت وخرائط ونشرات دورية وأدوات مكتبية ومواد
الرسم وكتب تلوين وأقالم تلوين وأقالم جاف وأقالم رصاص وملصقات وبطاقات
بريدية وملصقات إعالنية وجداول زمنية ومستندات الصرف ودفاتر مالحظات
ولوحات مالحظات ومفكرات وتق ويمات وأمتعة وحقائب وحقائب يد وشنط وحقائب
أدوات الزينة وحامالت البطاقات ومحافظ ومحافظ جيب وحقائب تسوق وحقائب
تبضع وأكواب وأكواب السفر وأكواب القهوة وأكواب معزولة وأمشاط وفرش الشعر
وفرش األسنان ومناشف وبطانيات ووسائد وأغلفة وسائد وأربطة لالرتداء ومالبس
وقمص ان بأكمام قصيرة وقمصان التعرق وقبعات وطاقيات وبيجامات وأقنعة العين
وأقنعة وجه قماشية وجوارب وشبشب وألعاب ودمى ودمى لينة ودمى محشوة
وعرائس وأحاجي وطائرات ألعاب ونماذج طائرات وماكينات ألعاب الفيديو وأجهزة
ألعاب الفيديو وبرمجيات ألعاب الفيديو وأقراص ألعاب الفيديو وبطاقات اللعب وكرات
للرياضة وطعام وأنواع شوكوالتة وحلوى وشاي وقهوة ومرمالد ومحفوظات
. خدمات المعلومات والنصائح واالستشارات فيما يتعلق بما سبق ذكره،الفواكه

)Qatar ( ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
.إذا وردت بمعزل عن العالمة
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Date of

02/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Yalla Technology FZ-LLC
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
FREE ZONES
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box: 501913, Dubai, United Arab
Emirates

: تاريخ ايداع الطلب

.م.م.ذ-ياال تكنولوجي منطقة حرة
االمارات العربية المتحدة
مناطق حرة

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

 اإلمارات العربية المتحدة، دبي، 135355 .ب.ص

55534 - 345515 ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، 13  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي

Applicant for
Correspondence

Trademark

The Right Choice IP P.O.Box 841153 11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
173461
Class
35

02/09/2020

35

Goods/Services
advertising; online advertising on a computer network;
commercial administration of the licensing of the goods and
services of others; sales promotion for others; personnel
management consultancy; compilation of information into
computer databases; search engine optimization for sales
promotion; updating and maintenance of data in computer
databases; provision of an online marketplace for buyers and
sellers of goods and services; providing business information via
a web site.
Disclaimer: The registration of this trademark does not give its
owner the exclusive rights to use the word CHAT if appeared apart
from the mark .

الصنف

535425

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
دعاي ة وإعالن؛ اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر؛ اإلدارة التجارية
لترخيص السلع والخدمات الخاصة باآلخرين؛ ترويج المبيعات [لآلخرين]؛ إستشارات
إدارة شؤون الموظفين؛ تجميع المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر؛ تحسين محرك
البحث لترويج المبيعات؛ تحديث وصيا نة البيانات في قواعد بيانات الكمبيوتر؛ توفير سوق
عبر اإلنترنت للمشترين والبائعين للسلع والخدمات؛ توفير المعلومات واألخبار عن
.األعمال عبر موقع الويب

 ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق في استخدام كلمة:التنازل
اذا ما وردت بمعزل عن العالمةCHAT
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تاريخ ايداع الطلب :

17/09/2020

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

مومز آند بومبز م م ح
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ص.ب ,53543 :رأس الخيمة – االمارات العربية المتحدة

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  55535 - 355533مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 534شارع مكة ،عمان -
االردن
35
الصنف
535552

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجميع مجموعة متنوعة من البضائع (باستثناء نقلها) لصالح الغير بالتحديد (المالبس
والفساتين والقمصان العلوية والسراويل والحلل والسراويل القصيرة (شورتات) والتنانير
والجوارب والجوارب الطويلة  /الجوارب الضيقة والمالبس الداخلية النسائية الداعمة
والمالبس الداخلية والمالبس الداعمة والمالبس الرياضية واألحزمة واألحذية والنعل الداخلي
والحقائب واألوشحة والوسائد وأغطية الوسائد ومالبس األطفال والرضع وألعاب وهدايا
األطفال وإكسسوارات األطفال ومعدات األطفال وحاملة األطفال وأثاث األطفال ومالبس
السباحة ومالبس النوم ومستلزمات وفوط واكسسوارات الرضاعة الطبيعية ومضخات
الرضاعة الطبيعية ومعدات تنظيم وإكسسوارات عربات األطفال وزجاجات األطفال وحواملها
والقماط (لفائف) وملحقات الرضاعة الطبيعية ومالبس وملحقات ما بعد الوالدة ومستحضرات
التجميل ومستلزمات العناية الشخصية) وتمكين العمالء من عرض وشراء هذه البضائع
بسهولة ،يتم توفير هذه الخدمات من خالل متاجر البيع بالتجزئة أو منافذ البيع بالجملة أو من
خالل كتالوجات (كتيبات) الطلبات عبر البريد أو عن طريق الوسائط اإللكترونية وعلى سبيل
المثال من خالل مواقع الويب أو برامج التسوق التلفزيونية.

17/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Mums and Bumps FZE
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box: 37347, Ras Al Khaimah, United
Arab Emirates
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173336
Class
35

Trademark

Goods/Services
The bringing together, for the benefit of others, of a variety of
goods (excluding the transport thereof) namely (Clothing,
dresses, tops, pants, jumpsuits, shorts, skirts, socks,
panyhose/tights, shapewear, underwear, support wear, sports
wear, belts, shoes, insoles, bags, scarves, pillows, pillow
covers, baby and kids clothes, baby toys and gifts, baby
accessories, baby gear, baby carrier, baby furniture, swimwear,
sleepwear, breastfeeding essentials, pads and accessories,
breastfeeding pumps, stroller organizers and accessories, baby
bottles and holders, swaddles, breastfeeding accessories,
postpartum wear and accessories, cosmetics, personal care
requisites), enabling customers to conveniently view and
purchase those goods; such services may be provided by retail
stores, wholesale outlets, through mail order catalogues or by
means of electronic media, for example, through web sites or
television shopping programmes.
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Date of

17/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

17/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة االولويه لالجهزة والمستهلكات الطبيه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
55345 ,555:ب. ص، ش الملكه رانيا/عمان

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

ش الملكه رانيا/ عمان55345 - 555 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

The priority for medical
devices and consumables
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/queen rania str, P.O.Box: 133,
11941
Applicant for
P.O.Box 133 -11941 amman/queen rania
Correspondence
str
Trademark
173562
Class
35

Goods/Services
trade and marketing for Mefdical supplied,consumables
anddevices

35

الصنف

535125

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تجارة وتسويق ومستلزمات ومستهلكات واجهزة طبيه
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Date of

17/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Philip Morris Products
S.A.
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel,
Switzerland

Goods/Services
Retail services and online retail services relating to heated
tobacco products, electronic cigarettes, electronic smoking
devices, electronic devices and their parts for the purpose of
heating cigarettes or tobacco, oral vaporizing devices,
vaporizers for electronic cigarettes and smoking devices,
electronic rechargeable cigarette cases, chargers and charging
docks for the aforementioned goods, extinguishers for heated
cigarettes and heated tobacco sticks, parts and fittings for the
aforementioned goods, liquid nicotine solutions for use in
electronic cigarettes, tobacco substitutes (not for medical
purposes), smokers' articles, protective cases, decorative
covers and carrying cases for electronic cigarettes and
electronic smoking devices, cleaning utensils, household
goods; marketing research, market studies, market intelligence
services, opinion polling; customer relationship management;
customer service management; customer loyalty services; all
these services being exclusively related to electronic cigarettes,
tobacco heating devices, electronic smoking devices and
batteries and battery chargers for electronic cigarettes, tobacco
heating devices and electronic smoking devices.
Priority claim: Claim Country: AD
Claim No.: 35242
Claim Date: 28/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.أيه.فيليب موريس بروداكتس أس

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، نيوشاتيل5333 ،5 كواي جونرينود

55534 - 343115 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173545
Class
35

17/09/2020

35

الصنف

535141

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات البيع بالتجزئة والبيع بالتجزئة على اإلنترنت المتعلقة بمنتجات التبغ المسخن
والسجائر اإللكترونية وأجهزة التدخين اإللكترونية وأجهزة الكترونية وقطعها من أجل تسخين
السجائر أو التبغ وأجهزة التبخير عن طريق الفم والمبخرات للسجائر اإللكترونية وأجهزة
التدخين وعلب السجائر اإللكترونية القابلة إلعادة الشحن والشواحن ومنصات الشحن
للبضائع المذكورة أعاله ومطافئ السجائر المسخنة وأعواد التبغ المسخنة والقطع
والمستلزمات للبضائع المذكورة آنفا ومحاليل النيكوتين السائل المستخدمة في السجائر
االلكترونية وبدائل التبغ (لغير األغراض الطبية) ومستلزمات المدخنين والحقائب الواقية
واألغطية المزينة وحقائب الحمل للسجائر اإللكترونية وأجهزة التدخين اإللكترونية وأواني
التنظيف والبضائع المنزلية؛ خدمات أبحاث التسويق ودراسات األسواق وخدمات استخبارات
السوق واستطالع اآلراء؛ إدارة عالقا ت الزبائن؛ إدارة خدمة العمالء؛ خدمات الوالء
التشجيعية للزبائن؛ كل هذه الخدمات مرتبطة حصريًا بالسجائر اإللكترونية وأجهزة تسخين
التبغ وأجهزة التدخين والبطاريات اإللكترونية وشحن البطاريات للسجائر اإللكترونية وأجهزة
.تسخين التبغ وأجهزة التدخين األلكترونية

AD : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
51545 :رقم االدعاء
5353/33/53 :تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

17/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة دي  -ماركيت للخدمات اإللكترونية والتجارة المساهمة

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

تركيا
شركة اجنبية

D-MARKET ELEKTRONIK
HIZMETLER VE TICARET
ANONIM SIRKETI
lpc oapN ty
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address KUSTEPE MAHALLESI, MECIDIYEKOY
YOLU CADDESI, NO:12, TRUMP TOWERS
KULE 2, KAT:2, SISLI ISTANBUL Turkey

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 55534 - 343115
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

Applicant for
Correspondence

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

eaaN tpac lppA:

حي كوش تبا ،شارع طريق مجيدية كوي ،رقم ،55 :أبراج
ترمب  ،5الطابق ، 5 :شيشلي اسطنبول ،تركيا

535115

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات إدارة األعمال؛ خدمات تولي وتسيير شؤون األعمال؛
خدمات الوظائف المكتبية؛ خدمات التسويق اإللكتروني عبر اإلنترنت ؛ خدمات البيع بالتجزئة
إلكترونيا عبر االنترنت
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون بااللوان البرتقالي واألصفر واألرجواني واألخضر
واألزرق وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

17/09/2020

Date of

35

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173553
Class
35

Trademark

Goods/Services
;Advertising; business management; business administration
office functions, ; online marketing services; online retail
services
The registration of this trademark should be in orange, yellow,
purple, green and blue colors according to the print filed with
the application.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

17/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة دي  -ماركيت للخدمات اإللكترونية والتجارة المساهمة

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

تركيا
شركة اجنبية

D-MARKET ELEKTRONIK
HIZMETLER VE TICARET
ANONIM SIRKETI
lpc oapN ty
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address KUSTEPE MAHALLESI, MECIDIYEKOY
YOLU CADDESI, NO:12, TRUMP TOWERS
KULE 2, KAT:2, SISLI ISTANBUL Turkey

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 55534 - 343115
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

Applicant for
Correspondence

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

eaaN tpac lppA:

حي كوش تبا ،شارع طريق مجيدية كوي ،رقم ،55 :أبراج
ترمب  ،5الطابق ، 5 :شيشلي اسطنبول ،تركيا

535143

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات إدارة األعمال؛ خدمات تولي وتسيير شؤون األعمال؛
خدمات الوظائف المكتبية؛ خدمات التسويق اإللكتروني عبر اإلنترنت ؛ خدمات البيع بالتجزئة
إلكترونيا عبر االنترنت
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون اللون البرتقالي وذلك بموجب النموذج المودع مع
الطلب.

17/09/2020

Date of

35

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173549
Class
35

Trademark

Goods/Services
;Advertising; business management; business administration
office functions, ; online marketing services; online retail
services
The registration of this trademark should be in orange color
according to the print filed with the application.
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تاريخ ايداع الطلب :

27/09/2020

اسم طالب التسجيل:

جوينت-ستوك كومباني "اباتيت"

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

روسيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سيفرنوي شوس ،31 ،تشيريبوفيتس ،رو  525255-فولوغدا
أوبالست (روسيا)
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  55535 - 355533مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 534شارع مكة ،عمان -
االردن
35
الصنف
535155

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات البيع بالتجزئة والجملة فيما يتعلق باألسمدة.

27/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Joint-Stock Company
""Apatit
lpc oapN ty
: RUSSIAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Severnoye Shosse, 75, Cherepovets, RU)162622 Vologda Oblast (RU
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173511
Class
35

Trademark

Goods/Services
Retail and wholesale services in respect of fertilizers.
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تاريخ ايداع الطلب :

27/09/2020

اسم طالب التسجيل:

جوينت-ستوك كومباني "اباتيت"

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

روسيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سيفرنوي شوس ،31 ،تشيريبوفيتس ،رو  525255-فولوغدا
أوبالست (روسيا)
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  55535 - 355533مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 534شارع مكة ،عمان -
االردن
35
الصنف
535155

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات البيع بالتجزئة والجملة فيما يتعلق باألسمدة.

27/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Joint-Stock Company
""Apatit
lpc oapN ty
: RUSSIAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Severnoye Shosse, 75, Cherepovets, RU)162622 Vologda Oblast (RU
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173513
Class
35

Trademark

Goods/Services
Retail and wholesale services in respect of fertilizers.
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تاريخ ايداع الطلب :

27/09/2020

اسم طالب التسجيل:

جوينت-ستوك كومباني "اباتيت"

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

روسيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سيفرنوي شوس ،31 ،تشيريبوفيتس ،رو  525255-فولوغدا
أوبالست (روسيا)
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  55535 - 355533مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 534شارع مكة ،عمان -
االردن
35
الصنف
535133

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات البيع بالتجزئة والجملة فيما يتعلق باألسمدة واألغذية الحيوانية.

27/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Joint-Stock Company
""Apatit
lpc oapN ty
: RUSSIAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Severnoye Shosse, 75, Cherepovets, RU)162622 Vologda Oblast (RU
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173508
Class
35

Trademark

Goods/Services
Retail and wholesale services in respect of fertilizers and animal
foodstuffs.
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تاريخ ايداع الطلب :

27/09/2020

اسم طالب التسجيل:

جوينت-ستوك كومباني "اباتيت"

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

روسيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سيفرنوي شوس ،31 ،تشيريبوفيتس ،رو  525255-فولوغدا
أوبالست (روسيا)
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  55535 - 355533مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 534شارع مكة ،عمان -
االردن
35
الصنف
535152

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات البيع بالتجزئة والجملة فيما يتعلق باألسمدة واألغذية الحيوانية.

27/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Joint-Stock Company
""Apatit
lpc oapN ty
: RUSSIAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Severnoye Shosse, 75, Cherepovets, RU)162622 Vologda Oblast (RU
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173516
Class
35

Trademark

Goods/Services
Retail and wholesale services in respect of fertilizers and animal
foodstuffs.
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Date of

28/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Jobran Roastery
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/al yadodeh, P.O.Box: 1101, 11910

Applicant for
al fouad intellectual property P.O.Box
Correspondence
1101 -11910 amman/al shmesani
Trademark
173568
Class
35

Goods/Services
Roastery,trading services of nuts, candies,sweets ,coffee,
spices,dates,cereals and chocolate
The registration of this trademark should be in(red and orange)
color according to the print filed with the application

28/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

محامص جبران
االردن
م.م.ذ

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

55353 ,5535:ب. ص، اليادوده- عمان

35

55353 - 5535 ب.الفؤاد للملكيه الفكريه ص
الشميساني/عمان
الصنف
535123

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تجارة المكسرات والسكاكر والحلويات والبن والبهارات والتمور والحبوب,محمص
والشوكوالته
ان تسجيل هذه العالمة محدد باأللوان االحمر والبرتقالي وذلك بموجب النموذج المودع مع
.الطلب
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Date of

29/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
SellAnyCar.com (FZE)
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sharjah, P.O.Box: 120123
Applicant for
P.O.Box 18055 -11195 Emmar Towrs, 6th
Correspondence
Circle, Tower B, 11th Floor
Trademark
173449
Class
35

Goods/Services
Advertising; administrative processing of purchase orders;
advertising agencies; advertising by mail order; business
appraisals; business consultancy; business information;
business inquiries; business investigations; business
management and organization consultancy; business
management assistance; business management consultancy;
business organization consultancy; business research;
commercial information agencies; commercial information and
advice for consumers (consumer advice shop); commercial or
industrial management assistance; demonstration of goods;
dissemination of advertising matter; distribution of samples;
import-export agencies; marketing; marketing research;
marketing studies; modelling for advertising or sales
promotion; on-line advertising on a computer network; opinion
polling; organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; organization of trade fairs for commercial
or advertising purposes; outdoor advertising; personnel
management consultancy; presentation of goods on
communication media, for retail purposes; publication of
publicity texts; publicity; publicity agencies; rental of
advertising space; rental of advertising time on communication
media; sales promotion for others; sponsorship search;
telemarketing services; updating of advertising material; writing
of publicity texts.

29/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

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

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

553555:ب. ص، الشارقة
 برج- الدوار السادس-  ابراج إعمار55531 - 53311 ب.ص
55  الطابق- ب
35
الصنف
535443

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، وكاالت الدعاية واإلعالن، المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء،خدمات الدعاية واإلعالن
 المعلومات، استشارات األعمال المهنية، تقيي م األعمال،الدعاية واإلعالن بالطلب البريدي
 استشارات في إدارة، تقصي حقائق األعمال، التحريات عن األعمال،واألخبار عن األعمال
 استشارات تنظيم، استشارات إدارة األعمال، المساعدة في إدارة األعمال،وتنظيم األعمال
 تقديم المعلومات التجارية والنصح،  وكاالت األنباء التجارية، أبحاث األعمال،األعمال
، المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو الصناعية،]للمستهلكين [مؤسسة إرشاد المستهلكين
، وكاالت االستيراد والتصدير، توزيع العينات، نشر مواد الدعاية واإلعالن،عرض السلع
 خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو، دراسات التسويق، أبحاث التسويق،التسويق
 االستفتاء واستطالع، اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر،ترويج المبيعات
 تنظيم المعارض التجارية لغايات تجارية، تنظيم المعارض لغايات تجارية أو إعالنية،اآلراء
 عرض السلع، استشارات إدارة شؤون الموظفين، الدعاية واإلعالن الخارجي،أو إعالنية
 الدعاية، نشر نصوص الدعاية واإلعالن،على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة
 تأجير وقت للدعاية واإلعالن، تأجير المساحات اإلعالنية، وكاالت الدعاية واإلعالن،واإلعالن
 خدمات التسويق عبر، بحث الكفاالت،] ترويج المبيعات [لآلخرين،في وسائل االتصال
. كتابة نصوص الدعاية واإلعالن، تحديث مواد الدعاية واإلعالن، الهاتف
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

08/10/2020

اسم طالب التسجيل:

جنوا لالستشارات الفنية وتكنولوجيا المعلومات

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

االردن
ذ.م.م
عمان  ،ص.ب55533 ,5324:

عنوان التبليغ

ص.ب  55535 - 5324عمان

رقم العالمة التجارية

535233

08/10/2020
Genoa for Technical
Consultations and
information technology

Date of

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman, P.O.Box: 3064, 11190

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات استيراد وتصدير بيع المكمالت الغذائية وبيع مستحضرات التجميل (عدا االدوية)
تجارة المواد والمستحضرات الطبية

35

Applicant for
P.O.Box 3064 -11181 amman
Correspondence
Trademark
173608
Class
35

Goods/Services
importing and exporting selling food supplements selling
cosmetics selling medical supplies
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تاريخ ايداع الطلب :

22/11/2020

اسم طالب التسجيل:

احمد اكرم جميل الصعوب

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

االردن
مؤسسة
الكرك/المرج  ،ص.ب55353 ,453:

عنوان التبليغ

ص.ب  55353 - 453الكرك/المرج

رقم العالمة التجارية

535415

اعالن الجريدة الرسمية

22/11/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

AHMAD AKRAM JAMIL
ALSOU'B
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address al karak/al marj, P.O.Box: 420, 11820

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجارة االدويه,تجارة المستهلكات والمستلزمات واالجهزة الطبيه,تجارة مستحضرات
التجميل,تجارة تركيبة حليب الرضع والتركيبه الخاصة واال غذيه التكميليه لهم والنباتات
الطبيه,تجارة المواد المعقمه والمطهرات,تجارة المستحضرات الصيدالنيه التي تحتوي على
الفيتامينات والمعادن

35

Applicant for
P.O.Box 420 -11820 al karak/al marj
Correspondence
Trademark
173453
Class
35

Goods/Services
Medicines trade, trade of consumables and medical supplies
and supplies, trade of cosmetics, trade of infant formula and
special formulas and medical supplementary foods, trade of
sterile materials and disinfectants, trade of medicinal
preparations that contain hunting vitamins

228

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

10/12/2020

اسم طالب التسجيل:

عز الدين عادل محمد عوض الدهني

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

االردن
مؤسسة فردية
اربد شارع االمير حسن  ،ص.ب55553 ,55553:

عنوان التبليغ

ص.ب  55553 - 55553اربد شارع االمير حسن

رقم العالمة التجارية

535113

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجارة االحذيه والشنط (استيراد وتصدير )

10/12/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

Ezz Aldeen Adel
Mohammad Awad AlDohni
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Irbid prince hassn street, P.O.Box: 21110,
21110

35

Applicant for
P.O.Box 21110 -21110 Irbid prince hassn
Correspondence
street
Trademark
173559
Class
35

Goods/Services
) SHOES AND BAGS (EXPORT AND IMPORT
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Date of

14/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Ayham Zaid Ali Etoom
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman/Dbouq, P.O.Box: 36, 36
Applicant for
P.O.Box 36 -36 Amman/Dbouq
Correspondence
Trademark
173373
Class
35

Goods/Services
business management assistance
The registration of this trademark should be limited in colours
Purple and grey according to the print filed with the application

35

الصنف

14/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

ايهم زيد علي عتوم
االردن
مؤسسة فردية
52 ,52:ب. ص، دبوق بالقرب من كوزمو

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

 دبوق بالقرب من كوزمو52 - 52 ب.ص

عنوان التبليغ

535535

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المساعدة في إدارة األعمال
ان تسجيل هذه العالمة محدد باأللوان البنفسجي والرمادي ذلك بموجب النموذج المودع مع
.الطلب
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

15/12/2020

اسم طالب التسجيل:

اسماعيل جمال اسماعيل عابد

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان/عواد فرحان النعيمات  ،ص.ب535 ,55553:

عنوان التبليغ

ص.ب  535 - 55553عمان/عواد فرحان النعيمات

رقم العالمة التجارية

535445

15/12/2020
Ismail Jamal Ismail Abed

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات عرض البضائع عبر وسائل االتصال الغراض البيع بالتجزئة خاصة االسماك و
الدواجن و اللحوم والدخان و السكاكر و التسالي و القهوة و المثلجات و االلبان و االجبان و
المواد التموينية و البطاقات المدفوعة مسبقا و المنظفات و الخضار و الفواكه  . ,خدمات
عرض البضائع الغراض البيع بالتجزئة خاصة االسماك والدواجن و اللحوم و الدخان و
السكاك ر و التسالي و القهوة و المثلجات و االلبان و االجبان و المواد التموينية و
البطاقات المدفوعة مسبقا و المنظفات و الخضار و الفواكه , ,
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق الستعمال ( )Sبمعزل عن العالمة

Date of

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman/Awwad Farhan Alneamat,
P.O.Box: 11118, 383

35

Applicant for
P.O.Box 11118 -383 Amman/Awwad
Correspondence
Farhan Alneamat
Trademark
173443
Class
35

Goods/Services
presentation of goods on communication media, for retail
purposes as chicken,fish, meat ,cigerettes ,nuts,coffee, icecrem
,dairy,cheese,food stuff,prepaid cards,detergants, fruit and
vegetables ,presentation of goods, for retail purposes as
chicken,fish,meat, cigerettes ,nuts ,coffee ,icecrem, dairy,
cheese,food stuff,prepaid cards,detergants,fruit
and vegetables , ,
the registration of this trademark dose not give owners the
exclusive right to use (G) separately from the mark
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Date of

20/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Al Taktekieh Al Arabieh
Lel Estesharat
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman, P.O.Box: 5590, 11118

Applicant for
P.O.Box 11183 -5590 Thaqafeh Street
Correspondence
Trademark
173571
Class
35

Goods/Services
Administrative consultations, Marketing consultations
,Technical Consultancy relating to marketing
the registration of this trade mark does not give owners the
exclusive right to us (Strategic Consulting) seperately from the
mark.

35

الصنف

20/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

التكتيكيه العربيه لالستشارات

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
55553 ,1133:ب. ص، عمان

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

 شارع الثقاة1133 - 55535 ب.ص

عنوان التبليغ

535135

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, . استشارات فنية مرتبطة بالتسويق,  استشارات تسويقية, استشارات ادارية
Strategic ( ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال
. )بمعزل عن العالمةConsulting
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تاريخ ايداع الطلب :

20/12/2020

اسم طالب التسجيل:

البان واجبان نور ضبعة

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

االردن
ذ.م.م
عمان -سحاب  ،ص.ب55535 ,355455:

عنوان التبليغ

ص.ب  55535 - 355455عمان -سحاب

رقم العالمة التجارية

535433

اعالن الجريدة الرسمية

20/12/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Dairy and Wajban Nour
Dabaa
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Sahab, P.O.Box: 921412, 11192

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجارة وبيع المواد الغذائية المعلبة والمجمدة والمخلالت والمرطبات والعصائر والمشروبات
الغازية وااللبان واالجبان.

35

Applicant for
P.O.Box 921412 -11192 Amman - Sahab
Correspondence
Trademark
173478
Class
35

Goods/Services
Trading and selling of canned and frozen food, pickles
refreshment, juice,aerated beverages, diary and cheese.
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Date of

21/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Saad aldin tawfiq batham
abu lehyeh
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman, P.O.Box: 11593, 1153
Applicant for
P.O.Box 11593 -1153 Amman
Correspondence
Trademark
173628
Class
35

Goods/Services
on-line advertising on a computer network , marketing ,
compiling indexes of information for Demonestration of goods
commercial or advertising purposes Including watches and their
accessories, accessories, shaving machines, electronic
devices, electrical devices and sports braces , provision of an
on-line marketplace for buyers and sellers of goods and
services , demonstration of goods , advertising ,
Special condition: The registration of this trademark should be
in blue and red colors according to the print filed with the
application
Disclaimer: The registration of this trade mark does not give
owners the exclusive right to use (Sooq) Separately from the
mark

35

الصنف

21/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

سعدالدين توفيق برهم ابو لحية

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة
5515 ,55135:ب. ص، عمان

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

 عمان5515 - 55135 ب.ص

عنوان التبليغ

535253

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 جمع فهارس,  التسويق, خدمات الدعاية واإلعالن على اإلنترنت عبر شبكات الحاسوب
المعلومات للغايات التجارية أو اإلعالنية وعرض البضائع ومنها الساعات ولوازمها
, واإلكسسوارات وماكينات الحالقه واجهزه الكترونيه واجهزه كهربائيه ومشدات رياضيه
 خدمات, خدمات توفير األسواق إلكترونيا عبر اإلنترنت لمشترين وباعة السلع والخدمات
,  خدمات الدعاية واإلعالن, عرض البضائع
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان االزرق واالحمر وذلك بموحب النموذج المودع
مع الطلب
) بمعزل عنSooq( ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق باستعمال
العالمة
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Date of

22/03/2021

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Layan General Supplies
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Al Yadoudeh - Madaba St, P.O.Box:
831379, 11183
Applicant for
P.O.Box 831379 -11183 Al Yadoudeh Correspondence
Madaba St
Trademark
173586
Class
35

Goods/Services
provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of
goods and services

35

الصنف

22/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

الليان للتوريدات العامه
االردن
م.م.ذ
55535 ,355533:ب. ص، عمان

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

 عمان55535 - 355533 ب.ص

عنوان التبليغ

535132

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات توفير األسواق إلكترونيا عبر اإلنترنت لمشترين وباعة السلع والخدمات
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تاريخ ايداع الطلب :

17/02/2020

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

البنك العربي ش.م.ع
االردن
مساهمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة  ، 3ص.ب,313141:
55531
ص.ب  55531 - 313141عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة
3
36
الصنف
535435

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اصدار بطاقات االئتمان -العمليات المصرفية

17/02/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Arab Bank PLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address amman -Prince Shaker Bin Zaid Building
8, P.O.Box: 950545, 11195
Applicant for
P.O.Box 950545 -11195 amman -Prince
Correspondence
Shaker Bin Zaid Building 8
Trademark
173401
Class
36

Goods/Services
lssuance of credit cards- banking
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تاريخ ايداع الطلب :

17/02/2020

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

البنك العربي ش.م.ع
االردن
مساهمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة  ، 3ص.ب,313141:
55531
ص.ب  55531 - 313141عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة
3
36
الصنف
535453

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اصدار بطاقات االئتمان -العمليات المصرفية

17/02/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Arab Bank PLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address amman -Prince Shaker Bin Zaid Building
8, P.O.Box: 950545, 11195
Applicant for
P.O.Box 950545 -11195 amman -Prince
Correspondence
Shaker Bin Zaid Building 8
Trademark
173420
Class
36

Goods/Services
lssuance of credit cards- banking
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تاريخ ايداع الطلب :

17/02/2020

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

البنك العربي ش.م.ع
االردن
مساهمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة  ، 3ص.ب,313141:
55531
ص.ب  55531 - 313141عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة
3
36
الصنف
535452

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اصدار بطاقات االئتمان -العمليات المصرفية

17/02/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Arab Bank PLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address amman -Prince Shaker Bin Zaid Building
8, P.O.Box: 950545, 11195
Applicant for
P.O.Box 950545 -11195 amman -Prince
Correspondence
Shaker Bin Zaid Building 8
Trademark
173416
Class
36

Goods/Services
lssuance of credit cards- banking
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تاريخ ايداع الطلب :

17/02/2020

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

البنك العربي ش.م.ع
االردن
مساهمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة  ، 3ص.ب,313141:
55531
ص.ب  55531 - 313141عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة
3
36
الصنف
535454

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اصدار بطاقات االئتمان -العمليات المصرفية

17/02/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Arab Bank PLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address amman -Prince Shaker Bin Zaid Building
8, P.O.Box: 950545, 11195
Applicant for
P.O.Box 950545 -11195 amman -Prince
Correspondence
Shaker Bin Zaid Building 8
Trademark
173414
Class
36

Goods/Services
lssuance of credit cards- banking
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تاريخ ايداع الطلب :

17/02/2020

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

البنك العربي ش.م.ع
االردن
مساهمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة  ، 3ص.ب,313141:
55531
ص.ب  55531 - 313141عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة
3
36
الصنف
535453

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اصدار بطاقات االئتمان -العمليات المصرفية

17/02/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Arab Bank PLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address amman -Prince Shaker Bin Zaid Building
8, P.O.Box: 950545, 11195
Applicant for
P.O.Box 950545 -11195 amman -Prince
Correspondence
Shaker Bin Zaid Building 8
Trademark
173417
Class
36

Goods/Services
lssuance of credit cards- banking
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تاريخ ايداع الطلب :

17/02/2020

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

البنك العربي ش.م.ع
االردن
مساهمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة  ، 3ص.ب,313141:
55531
ص.ب  55531 - 313141عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة
3
36
الصنف
535433

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اصدار بطاقات االئتمان -العمليات المصرفية

17/02/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Arab Bank PLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address amman -Prince Shaker Bin Zaid Building
8, P.O.Box: 950545, 11195
Applicant for
P.O.Box 950545 -11195 amman -Prince
Correspondence
Shaker Bin Zaid Building 8
Trademark
173408
Class
36

Goods/Services
lssuance of credit cards- banking
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تاريخ ايداع الطلب :

17/02/2020

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

البنك العربي ش.م.ع
االردن
مساهمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة  ، 3ص.ب,313141:
55531
ص.ب  55531 - 313141عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة
3
36
الصنف
535435

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اصدار بطاقات االئتمان -العمليات المصرفية

17/02/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Arab Bank PLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address amman -Prince Shaker Bin Zaid Building
8, P.O.Box: 950545, 11195
Applicant for
P.O.Box 950545 -11195 amman -Prince
Correspondence
Shaker Bin Zaid Building 8
Trademark
173403
Class
36

Goods/Services
lssuance of credit cards- banking
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تاريخ ايداع الطلب :

17/02/2020

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

البنك العربي ش.م.ع
االردن
مساهمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة  ، 3ص.ب,313141:
55531
ص.ب  55531 - 313141عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة
3
36
الصنف
535434

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اصدار بطاقات االئتمان -العمليات المصرفية

17/02/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Arab Bank PLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address amman -Prince Shaker Bin Zaid Building
8, P.O.Box: 950545, 11195
Applicant for
P.O.Box 950545 -11195 amman -Prince
Correspondence
Shaker Bin Zaid Building 8
Trademark
173404
Class
36

Goods/Services
lssuance of credit cards- banking
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تاريخ ايداع الطلب :

17/02/2020

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

البنك العربي ش.م.ع
االردن
مساهمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة  ، 3ص.ب,313141:
55531
ص.ب  55531 - 313141عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة
3
36
الصنف
535455

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اصدار بطاقات االئتمان -العمليات المصرفية

17/02/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Arab Bank PLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address amman -Prince Shaker Bin Zaid Building
8, P.O.Box: 950545, 11195
Applicant for
P.O.Box 950545 -11195 amman -Prince
Correspondence
Shaker Bin Zaid Building 8
Trademark
173413
Class
36

Goods/Services
lssuance of credit cards- banking
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تاريخ ايداع الطلب :

17/02/2020

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

البنك العربي ش.م.ع
االردن
مساهمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة  ، 3ص.ب,313141:
55531
ص.ب  55531 - 313141عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة
3
36
الصنف
535453

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اصدار بطاقات االئتمان -العمليات المصرفية

17/02/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Arab Bank PLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address amman -Prince Shaker Bin Zaid Building
8, P.O.Box: 950545, 11195
Applicant for
P.O.Box 950545 -11195 amman -Prince
Correspondence
Shaker Bin Zaid Building 8
Trademark
173418
Class
36

Goods/Services
lssuance of credit cards- banking
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تاريخ ايداع الطلب :

17/02/2020

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

البنك العربي ش.م.ع
االردن
مساهمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة  ، 3ص.ب,313141:
55531
ص.ب  55531 - 313141عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة
3
36
الصنف
535453

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اصدار بطاقات االئتمان -العمليات المصرفية

17/02/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Arab Bank PLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address amman -Prince Shaker Bin Zaid Building
8, P.O.Box: 950545, 11195
Applicant for
P.O.Box 950545 -11195 amman -Prince
Correspondence
Shaker Bin Zaid Building 8
Trademark
173419
Class
36

Goods/Services
lssuance of credit cards- banking
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تاريخ ايداع الطلب :

17/02/2020

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

البنك العربي ش.م.ع
االردن
مساهمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة  ، 3ص.ب,313141:
55531
ص.ب  55531 - 313141عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة
3
36
الصنف
535455

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اصدار بطاقات االئتمان -العمليات المصرفية

17/02/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Arab Bank PLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address amman -Prince Shaker Bin Zaid Building
8, P.O.Box: 950545, 11195
Applicant for
P.O.Box 950545 -11195 amman -Prince
Correspondence
Shaker Bin Zaid Building 8
Trademark
173421
Class
36

Goods/Services
lssuance of credit cards- banking
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تاريخ ايداع الطلب :

17/02/2020

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

البنك العربي ش.م.ع
االردن
مساهمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة  ، 3ص.ب,313141:
55531
ص.ب  55531 - 313141عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة
3
36
الصنف
535432

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اصدار بطاقات االئتمان -العمليات المصرفية

17/02/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Arab Bank PLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address amman -Prince Shaker Bin Zaid Building
8, P.O.Box: 950545, 11195
Applicant for
P.O.Box 950545 -11195 amman -Prince
Correspondence
Shaker Bin Zaid Building 8
Trademark
173406
Class
36

Goods/Services
lssuance of credit cards- banking
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تاريخ ايداع الطلب :

17/02/2020

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

البنك العربي ش.م.ع
االردن
مساهمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة  ، 3ص.ب,313141:
55531
ص.ب  55531 - 313141عمان -شارع شاكر بن زيد عمارة
3
36
الصنف
535453

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اصدار بطاقات االئتمان -العمليات المصرفية

17/02/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Arab Bank PLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address amman -Prince Shaker Bin Zaid Building
8, P.O.Box: 950545, 11195
Applicant for
P.O.Box 950545 -11195 amman -Prince
Correspondence
Shaker Bin Zaid Building 8
Trademark
173410
Class
36

Goods/Services
lssuance of credit cards- banking
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Date of

08/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

08/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة القدس للتأمين ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

Jerusalem Insurance Co
.PSC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - shmeisani- Abd Al Hameed
Sharaf st., P.O.Box: 20094, 11118

،  شارع عبد الحميد شرف-  الشميساني- عمان
55553 ,53334:ب.ص

Applicant for
P.O.Box 20094 -11118 Amman Correspondence
shmeisani- Abd Al Hameed Sharaf st.
Trademark
173630
Class
36

 شارع عبد- الشميساني-  عمان55553 - 53334 ب.ص
الحميد شرف
36
الصنف
535253

Goods/Services
Insurance services
The registration of this trademark does not give owners the
right to use the common word if used separately from the
mark
the application undertakes to use the trademark subject of
the applicantion jointtly with the trademark registered under
No.150787

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات التأمين
تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة بمعزل عن العالمه

يتعهد مقدم الطلب باستعمال العالمة التجارية بالتالف مع العالمة التجارية المسجله تحت الرقم
787151
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Date of

اعالن الجريدة الرسمية

14/10/2019

eaaN tpac lppA:

AL -Itimad for insurance
services L.L.C
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -wadi saqra -building nim 238
floor 4, P.O.Box: 941238, 11194
Applicant for
Correspondence
Trademark

Class

36

Goods/Services
Car insurance ,insurance, insurance consultancy insurance
services, life insurance, medical insurance,| travel insurance,
personal insurance, property insurance, accident insurance
brokerage, accident insurance consultancy, brokerage of
insurance, car insurance brokerage, car insurance consultancy,
car insurance information, car insurance services, car insurance
underwritings
the registration of this trade mark does not give owners right to
use the common words separately from the
trade

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة االعتماد لخدمات التامين ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

، 4  الطابق553 عمارة رقم- وادي صقرة- عمان
55534 ,345553:ب.ص
عمارة رقم- وادي صقرة-  عمان55534 - 345553 ب.ص
4  الطابق553

P.O.Box 941238 -11194 amman -wadi
saqra -building nim 238 floor 4

173629

14/10/2019

36

الصنف

535253

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, تأمين طبي, التأمين على الحياة, خدمات التأمين,استشارات التأمين,  تأمين,تأمين السيارة
 استشارات التأمين, سمسرة التأمين صد الحوادث, تأمين الملكية, تأمين شخصي,تأمين السفر
 سمسرة التأمين؛ سمسرة التأمين على السيارات؛ استشارات التأمين على,ضد الحوادث
 اكتتاب التأمين على,خدمات التأمين على السيارات.السيارات؛ معلومات تأمين السيارة
السيارات
ان تسجيل هذه العالمةال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة و الوصفية
بمعزل عن العالمة

251

Date of

17/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Philip Morris Products
S.A.
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel,
Switzerland

Goods/Services
Maintenance and repair of electronic cigarettes, tobacco heating
devices and electronic smoking devices; maintenance and
repair of batteries and battery chargers for electronic cigarettes,
tobacco heating devices and electronic smoking devices; all
these services being exclusively related to electronic cigarettes,
tobacco heating devices, electronic smoking devices and
batteries and battery chargers for electronic cigarettes, tobacco
heating devices and electronic smoking devices.
Priority claim: Claim Country: AD
Claim No.: 35244
Claim Date: 03/09/2020
The registration of this trademark should be in dark blue color
according to the print filed with the application

: تاريخ ايداع الطلب

.أيه.فيليب موريس بروداكتس أس

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، نيوشاتيل5333 ،5 كواي جونرينود

55534 - 343115 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173592
Class
37

17/09/2020

37

الصنف

535135

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 أجهزة تسخين التبغ وأجهزة التدخين،خدمات صيانة وإصالح السجائر اإللكترونية
اإللكترونية؛ خدمات صيانة وإصال ح البطاريات وشواحن البطاريات للسجائر اإللكترونية
وأجهزة تسخين التبغ وأجهزة التدخين اإللكترونية؛ كل هذه الخدمات مرتبطة حصريًا
بالسجائر اإللكترونية وأجهزة تسخين التبغ وأجهزة التدخين والبطاريات اإللكترونية وشحن
.البطاريات للسجائر اإللكترونية وأجهزة تسخين التبغ وأجهزة التدخين األلكترونية

AD : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
51544 :رقم االدعاء
5353/33/35 :تاريخ االدعاء
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باللون األزرق الغامق وذلك بموجب النموذج المودع
مع الطلب
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Date of

17/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Philip Morris Products
S.A.
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel,
Switzerland

Goods/Services
Maintenance and repair of electronic cigarettes, tobacco heating
devices and electronic smoking devices; maintenance and
repair of batteries and battery chargers for electronic cigarettes,
tobacco heating devices and electronic smoking devices; all
these services being exclusively related to electronic cigarettes,
tobacco heating devices, electronic smoking devices and
batteries and battery chargers for electronic cigarettes, tobacco
heating devices and electronic smoking devices.
Priority claim: Claim Country: AD
Claim No.: 35242
Claim Date: 28/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.أيه.فيليب موريس بروداكتس أس

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، نيوشاتيل5333 ،5 كواي جونرينود

55534 - 343115 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173544
Class
37

17/09/2020

37

الصنف

535144

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 أجهزة تسخين التبغ وأجهزة التدخين،خدمات صيانة وإصالح السجائر اإللكترونية
اإللكترونية؛ خدمات صيانة وإصالح البطاريات وشواحن البطاريات للسجائر اإللكترونية
وأجهزة تسخين التبغ وأجهزة التدخين اإللكترونية؛ كل هذه الخدمات مرتبطة حصريًا
بالسجائر اإللكترونية وأجهزة تسخين التبغ وأجهزة التدخين والبطاريات اإللكترونية وشحن
.البطاريا ت للسجائر اإللكترونية وأجهزة تسخين التبغ وأجهزة التدخين األلكترونية

AD : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
51545 :رقم االدعاء
5353/33/53 :تاريخ االدعاء
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Date of

29/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

jordan pioneer for metal
industry co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/tela al ali , P.O.Box: 475, 11953

Applicant for
P.O.Box 475 -11953 amman/7 th circle
Correspondence
Trademark
173424
Class
37

Goods/Services
building construction, maintenanse, repair, insulating
The registration of f this mark does not give its owners the
absolute right to use negative and descriptive words in isolation
from the mark

37

الصنف

29/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة الرائد االردني للصناعات المعدنية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
55315 ,431:ب. ص، تالع العلي/عمان

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

الدوار السابع/ عمان55315 - 431 ب.ص

عنوان التبليغ

535454

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
العزل.  اإلصالح. الصيانة.تشييد المباني
ان تسجيل هذه العالمةال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العانة و الوصفية
بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

16/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

JAWHART ALBAKHT FOR
HOUSING
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAM - AL SHMISANE, P.O.Box:
182206, 11118

جوهره البخت للمشاريع االسكانيه والعقاريه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
55553 ,535532:ب. ص، عمان

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

Applicant for
P.O.Box 182206 -11118 SALEM AL
Correspondence
HINDAWI
Trademark
173625
Class
37

 الشميساني55553 - 535532 ب.ص

عنوان التبليغ

Date of

16/02/2021

eaaN tpac lppA:

Goods/Services
construction*, building construction supervision, dampproofing building

37

الصنف

535251

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
) مقاومة الرطوبة (بناء, اإلشراف على إنشاء المباني,* اإلنشاءات

255

Date of

25/02/2021

اعالن الجريدة الرسمية

25/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

تيسير عمر أحمد النجار

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
33333 ,3333:ب. ص،  شارع أنس بن النضر- ماركا

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

 شارع أنس بن النضر-  ماركا33333 - 3333 ب.ص

عنوان التبليغ

lppA eaaN tpac:

Tayseer Omar Ahmad
AlNajjar
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address marka - sharie 'anas bin alnudr, P.O.Box:
0000, 00000
Applicant for
P.O.Box 0000 -00000 marka - sharie 'anas
Correspondence
bin alnudr
Trademark
173458
Class
37

Goods/Services
motor vehicle maintenance and repair, vehicle maintenance,
vehicle breakdown repair services

37

الصنف

535413

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات تصليح المركبات المعطلة, صيانة المركبات,صيانة وإصالح المركبات اآللية

256

Date of

06/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Tower Media Middle East
FZ LLC
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P. O. Box 500765, Dubai Media City,
Dubai, United Arab Emirates
Applicant for
P.O.Box 18055 -11195 Emmar Towrs, 6th
Correspondence
Circle, Tower B, 11th Floor
Trademark
173376
Class
38

Goods/Services
Telecommunications; television and radio broadcasting;
communication by computer terminals, fibre optic networks,
telegrams & telephone; computer aided transmission of
messages and images; information about telecommunication;
news agencies; providing telecommunication channels for
teleshopping services; providing telecommunication
connections to a global computer network; rental of
telecommunication equipment, wireless communication system
and satellite broadcast equipment; teleconferencing services;
wireless communication services; cable and satellite
broadcasting & transmission services; satellite communication
services; information about telecommunication and wireless
communication; telecommunications routing and junction
services; transmission of videotext and teletext information;
voice mail services; video broadcasting & transmission
services; video communication services; video messaging
services; wire services; all services that consist essentially of
the diffusion of radio or television programmes.

06/05/2020

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.ذ-تاور ميديا مدل ايست منطقة حرة

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

 اإلمارات العربية، دبي، مدينة دبي لإلعالم،133321 .ب.ص
.المتحدة
 برج- الدوار السادس-  ابراج إعمار55531 - 53311 ب.ص
55  الطابق- ب
38
الصنف
535532

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 اإلتصاالت عبر الطرفيات الحاسوبية وشبكات، اإلذاعة بالراديو والبث بالتلفزيون،االتصاالت
 معلومات حول، نقل الرسائل والصور عبر الحاسوب،األلياف البصرية والبرقيات والتلفون
 توفير توصيالت خاصة عبر، توفير قنوات إتصال للتسوق عن بعد، وكاالت األنباء،االتصاالت
 تأجير معدات االتصال وأنظمة االتصال الالسلكي ومعدات البث عبر،شبكة حاسوب دولية
 خدمات البث واإلرسال، خدمات االتصال الالسلكي، اإلجتماعات عن بُعد،األقمار الصناعية
 معلومات عن، خدمات اإلتصاالت عبر األقمار الصناعية،عبر الكبالت واألقمار الصناعية
 إرسال معلومات النصوص المرئية، توجيه وربط االتصاالت،االتصاالت واالتصاالت الالسلكية
 خدمات االتصال، خدمات البث واإلرسال المرئي، خدمات البريد الصوتي،والنصوص عن بعد
 جميع الخدمات التي تتكون بصفة، خدمات سلكية، خدمات إرسال الرسائل المرئية،المرئي
.أساسية من بث البرامج اإلذاعية والتلفزيونية

257

Date of

06/08/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

Beijing Bytedance
Network Technology Co.,
Ltd.

lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Room B-0035, 2/F, No.3 Building, No.30,
Shixing Road, Shijingshan District 100041,
Beijing, P.R. China
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property - TAG
Org Building No. 104, Mecca Street,
P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan
173491
Class
38

Goods/Services
Telecommunications; audio, visual and video communication
services; audio and video conferencing; communication
services provided via computer networks, the Internet,
computer terminals, telephone, electronic means and virtual
private networks [VPN]; interactive telecommunication services;
online global communication services; providing Voice Over
Internet Protocol (VOIP) communication services; electronic
transmission of data and documents among users of
computers; transmission of voice, data, graphics, images, audio
and video by means of telecommunications networks, wireless
communication networks, and the Internet; streaming of audio
and video material over the Internet; information transmission
via electronic communications networks; electronic
transmission of mail and messages; electronic data
transmission; electronic delivery of images and photographs
via a global computer network; instant messaging services;
audio and video broadcasting services over the Internet;
providing on-line chat rooms and electronic bulletin boards for
transmission of messages among users; consulting in the field
of transmission of voice, data and documents via
telecommunications networks; providing access to databases;
providing user access to global computer networks; providing
access to a video sharing portal; telecommunications gateway
services; personal communications services via wireless
networks; providing access to telecommunication networks for
transmitting and receiving of data/sound or images;
broadcasting and reception of audio, video, still and moving
images, text and data.

06/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.بايجين بايتدانس نيتورك تكنولوجي كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

، شيشينغ رود،53 . نو، بيلدينغ5 . نو،اف/5 ،3351- روم بي
 جمهورية الصين، بكين، 533345 شيجينغشان ديستريكت
الشعبية
 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة-أبو غزالة للملكية الفكرية
55535  عمان355533  ب. ص، شارع مكة،534 بناية رقم
االردن
38
الصنف
535435

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 عقد المؤتمرات الصوتي ة، خدمات االتصاالت السمعية والبصرية والفيديو،خدمات االتصاالت
 خدمات االتصاالت المقدمة عبر شبكات الحاسب اآللي واإلنترنت وطرفيات الحاسب،والمرئية
 خدمات،]PLl[  والهواتف والوسائل اإللكترونية والشبكات الخاصة االفتراضية،اآللي
 تقديم خدمات االتصاالت عبر، خدمات االتصاالت العالمية عبر اإلنترنت،االتصاالت التفاعلية
 النقل اإللكتروني للبيانات والوثائق بين،) PRUL( بروتوكول الصوت عبر اإلنترنت
 الصوت، الصور، الرسومات، البيانات، إرسال الصوت،مستخدمي أجهزة الحاسب اآللي
 خدمات تدفق،والفيديو عن طريق شبكات االتصاالت وشبكات االتصاالت الالسلكية واإلنترنت
 خدمات نقل المعلومات عبر شبكات االتصاالت،المواد السمعية والبصرية عب ر اإلنترنت
 التسليم، إرسال البيانات إلكترونيًا، اإلرسال اإللكتروني للبريد والرسائل،اإللكترونية
، خدمات الرسائل الفورية،اإللكتروني للصور والصور الضوئية عبر شبكة حاسوب عالمية
 خد مات توفير غرف دردشة على اإلنترنت،خدمات البث الصوتي والمرئي عبر اإلنترنت
 خدمات االستشارة في مجال نقل،ولوحات نشرات إلكترونية لنقل الرسائل بين المستخدمين
، توفير الوصول إلى قواعد البيانات،الصوت والبيانات والوثائق عبر شبكات االتصاالتعن بعد
 توفير الوصول إلى منفذ مشاركة،توفير وصول المستخدم إلى شبكات الحاسب اآللي العالمية
 خدمات االتصاالت الشخصية عبر الشبكات، خدمات بوابة االتصاالت عن بعد،الفيديو
 الصوت أو/ توفير الوصول إلى شبكات االتصاالت إلرسال واستقبال البيانات،الالسلكية
 خدمات بث واستقبال الصوت والفيديو والصور الثابتة والمتحركة والنصوص،الصور
.والبيانات
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اعالن الجريدة الرسمية

17/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

D-MARKET ELEKTRONIK
HIZMETLER VE TICARET
ANONIM SIRKETI
lpc oapN ty
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address KUSTEPE MAHALLESI, MECIDIYEKOY
YOLU CADDESI, NO:12, TRUMP TOWERS
KULE 2, KAT:2, SISLI ISTANBUL Turkey

 ماركيت للخدمات اإللكترونية والتجارة المساهمة- شركة دي

:اسم طالب التسجيل

تركيا
شركة اجنبية

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

Applicant for
Correspondence

55534 - 343115 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Date of

17/09/2020

eaaN tpac lppA:

Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173551
Class
38

Goods/Services
Radio and television broadcasting services; telecommunication
services; providing access to internet; news agencies
The registration of this trademark should be in orange, yellow,
purple, green and blue colors according to the print filed with
the application.

 أبراج،55 : رقم، شارع طريق مجيدية كوي،حي كوش تبا
 تركيا، شيشلي اسطنبول، 5 : الطابق،5 ترمب

38

الصنف

535115

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات البث اإلذاعي والتلفزيوني؛ خدمات االتصاالت بعيدة المدى؛ توفير الوصول إلى
االنترنت؛ وكاالت األنباء
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون بااللوان البرتقالي واألصفر واألرجواني واألخضر
.واألزرق وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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اعالن الجريدة الرسمية

17/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

D-MARKET ELEKTRONiK
HiZMETLER VE TiCARET
ANONiM SiRKETi
lpc oapN ty
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address KUSTEPE MAHALLESI, MECIDIYEKOY
YOLU CADDESi, NO:12, TRUMP TOWERS
KULE 2, KAT:2, SiSLI ISTANBUL Turkey

ماركيت للخدمات اإللكترونية والتجارة المساهمة- شركة دي

:اسم طالب التسجيل

تركيا
شركة اجنبية

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

Applicant for
Correspondence

55534 - 343115 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Date of

17/09/2020

eaaN tpac lppA:

Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173548
Class
38

Goods/Services
Radio and television broadcasting services; telecommunication
services; providing access to internet; news agencies
The registration of this trademark should be in orange color
according to the print filed with the application.

 أبراج،55 : رقم، شارع طريق مجيدية كوي،حي كوش تبا
 تركيا، شيشلي اسطنبول، 5 : الطابق،5 ترمب

38

الصنف

535143

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات البث اإلذاعي والتلفزيوني؛ خدمات االتصاالت بعيدة المدى؛ توفير الوصول إلى
االنترنت؛ وكاالت األنباء
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون اللون البرتقالي وذلك بموجب النموذج المودع مع
.الطلب
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Date of

24/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Hyperconnect, Inc.
lpc oapN ty
: REPUBLIC OF KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 20F, ASEM Tower, 517, Yeongdong-daero,
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

Goods/Services
Transmission of message and image via a smart phone;
videoconferencing services; transmission of information via
national and international networks; internet multi-user access
providing services on internet; data communications via the
internet; transmission of video via the internet; transmission of
images and voice via internet; chat service via internet;
transmission of letter and images via internet; chat service
among internet users; providing user access to a global
computer network (service providers); internet telephony
services; providing internet chatrooms; wireless telephone
communication; satellite transmission; transmission of
data/sound and images by satellite; providing on-line access to
computer databases; providing the access to databases;
communication by remote screen.

: تاريخ ايداع الطلب

. انك،هيبيركونكت
جمهورية كوريا
شركة اجنبية

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

،جو- جانجنام،دايرو- يونجدونج،153 ، اسيم تاور، اف53
 جمهورية كوريا،سيؤول
55534 - 343115 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173595
Class
38

24/09/2020

38

الصنف

535131

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
نقل الرسائل والصور عبر الهاتف الذكي؛ خدمات عقد المؤتمرات المرئية؛ نقل المعلومات
عبر الشبكات المحلية والدولية؛ الوصول إلى اإلنترنت متعدد المستخدمين الذي يوفر الخدمات
على اإلنترنت؛ اتصاالت البيانات عبر اإلنترنت؛ نقل الفيديو عبر اإلنترنت؛ نقل الصور
والصوت عبر اإلنترنت؛ خدمة الدردشة عبر اإلنترنت؛ نقل الرسائل والصور عبر اإلنترنت؛
خدمة الدردشة بين مستخدمي االنترنت؛ توفير وصول المستخدم إلى شبكة حاسوب عالمية
(مزودي الخدمة)؛ خدمات االتصال الهاتفي عبر اإلنترنت؛ توفير غرف الدردشة عبر
 الصوت/ اإلنترنت؛ اتصاالت هاتفية السلكية؛ اإلرسال عبر األقمار الصناعية؛ نقل البيانات
والصور عبر األقمار الصناعية؛ توفير الوصول عبر اإلنترنت إلى قواعد بيانات الحاسوب؛
.توفير الوصول إلى قواعد البيانات؛ االتصال عن طريق الشاشة عن بعد
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Date of

17/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
associated press
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign non-operative Company
Applicant Career
Applicant Address waibdeh/ husni fareez, P.O.Box: 1148,
11118
Applicant for
P.O.Box 1148 -1118 amman
Correspondence
Trademark
173479
Class
38

Goods/Services
news agency services
Disclaimer: the registration of this trade mark does not give the
owners the exclusive right to use letters A,P whenever
appearing differently or separately from the mark

38

17/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

اسوشيتدبرس
امريكا
شركة اجنبية مكتب اقليمي
55553 ,5543:ب. ص،  شارع حسني فريز/اللويبدة

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

 شارع حسني فريز5553 - 5543 ب.ص

عنوان التبليغ

الصنف

535433

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الوكاالت اإلخبارية
 عندما تظهرL,e  ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال االحرف:التنازل
بشكل مختلف او بمعزل عن العالمة
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Date of

31/08/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

Qatar Airways Group
(Q.C.S.C)

lpc oapN ty
: QATAR
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Qatar Airways Tower, Airport Road, P.O.
Box 22550, Doha, Qatar
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173356
Class
39

Goods/Services
Reservation and booking services for transportation; travel
services; travel reservation and booking services; travel
information services; airline services; scheduled passenger
airline services; air transport; reservation services for airline
travel; airline booking services; air transportation services for
passengers; airline services for the transportation of goods;
reservation and booking of seats for travel; cargo storage
services; cargo handling services; air charter services; aircraft
chartering services; package holiday services for arranging
travel; arranging and booking of travel for package holidays;
arranging of excursions as part of package holidays; arranging
car hire as part of package holidays; arranging of sightseeing
tours as part of package holidays; arranging of tours; arranging
of excursions; arranging of cruises; arranging of flights;
arranging of car hire; vehicle rental services; vehicle parking
services; booking agency services for travel; travel courier
services; courier services; transportation of freight; air
transportation of freight; provision of information relating to
airline departures; provision of information relating to airline
arrivals; information, advisory and consultancy services relating
to the aforesaid.
Disclaimer: The registration of this trademark does not give the
owners the exclusive right to use the word (Qatar) if used
separately from the Mark

31/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

( م.ق.م.مجموعة الخطوط الجوية القطرية)ش

:اسم طالب التسجيل

قطر
شركة اجنبية

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

،55113 .ب. ص، طريق المطار،برج الخطوط الجوية القطرية
 قطر،الدوحة
 مبنى55535 - 355533 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 534 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
39
الصنف
535512

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات ترتيب الحجز والحجز، خدمات السفر،خدمات ترتيب الحجز وحجز وسائل النقل
 خدمات الخطوط الجوية للركاب، خدمات خطوط الطيران، خدمات معلومات السفر،للسفر
 خدمات، خدمات ترتيب الحجز للسفر على الخطوط الجوية، النقل الجوي،محددة المواعيد
، خدمات الخطوط الجوية لنقل البضائع، خدمات النقل الجوي للركاب،حجز الخطوط الجوية
 خدمات، خدمات مناولة البضائع، خدمات تخزين البضائع،ترتيب الحجز وحجز المقاع د للسفر
 خدمات رحالت األجازات الشاملة لترتيب، خدمات تأجير الطائرات،الرحالت الجوية المؤجرة
 ترتيب النزهات كجزء من رحالت، ترتيب وحجز السفر لرحالت األجازات الشاملة،السفر
 ترتيب رحالت، ترتيب تأجير السيارات كجزء من رحالت األجازات الشاملة،األجازات الشاملة
 ترتيب، ترتيب الرحالت،مشاهدة المعالم السياحية كجزء من رحالت األجازات الشاملة
 خدمات، ترتيب تأجير السيارات، ترتيب الرحالت الجوية، ترتيب الجوالت البحرية،النزهات
 خدمات، خدمات وكاالت الحجز للسفر، خدمات انتظار وموقف المركبات،تأجير المركبات
، النقل الجوي للبضاعة، نقل البضاعة، خدمات المرافق السياحي،المرافق السياحي للسفر
 توفير معلومات تتعلق برحالت،توفير معلومات تتعلق بالرحالت المغادرة للخطوط الجوية
 خدمات المعلومات والنصائح واالستشارات فيما يتعلق بما سبق،وصول الخطوط الجوية
.ذكره

Qatar (  ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة:التنازل
.(إذا وردت بمعزل عن العالمة

263

Date of

31/08/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

Qatar Airways Group
(Q.C.S.C)

lpc oapN ty
: QATAR
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Qatar Airways Tower, Airport Road, P.O.
Box 22550, Doha, Qatar
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173350
Class
39

Goods/Services
Reservation and booking services for transportation; travel
services; travel reservation and booking services; travel
information services; airline services; scheduled passenger
airline services; air transport; reservation services for airline
travel; airline booking services; air transportation services for
passengers; airline services for the transportation of goods;
reservation and booking of seats for travel; cargo storage
services; cargo handling services; air charter services; aircraft
chartering services; package holiday services for arranging
travel; arranging and booking of travel for package holidays;
arranging of excursions as part of package holidays; arranging
car hire as part of package holidays; arranging of sightseeing
tours as part of package holidays; arranging of tours; arranging
of excursions; arranging of cruises; arranging of flights;
arranging of car hire; vehicle rental services; vehicle parking
services; booking agency services for travel; travel courier
services; courier services; transportation of freight; air
transportation of freight; provision of information relating to
airline departures; provision of information relating to airline
arrivals; information, advisory and consultancy services relating
to the aforesaid.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word (Qatar) if used separately from
the Mark

31/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

)م.ق.م.مجموعة الخطوط الجوية القطرية (ش

:اسم طالب التسجيل

قطر
شركة اجنبية

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

،55113 .ب. ص، طريق المطار،برج الخطوط الجوية القطرية
 قطر،الدوحة
 مبنى55535 - 355533 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،534 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
39
الصنف
535513

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات ترتيب الحجز والحجز، خدمات السفر،خدمات ترتيب الحجز وحجز وسائل النقل
 خدمات الخطوط الجوية للركاب، خدمات خطوط الطيران، خدمات معلومات السفر،للسفر
 خدمات، خدمات ترتيب الحجز للسفر على الخطوط الجوية، النقل الجوي،محددة المواعيد
، خدمات الخطوط الجوية لنقل البضائع، خدمات النقل الجوي للركاب،حجز الخطوط الجوية
 خدمات، خدمات مناولة البضائع، خدمات تخزين البضائع،ترتيب الحجز وحجز المقاعد للسفر
 خدمات رحالت األجازات الشاملة لترتيب، خدمات تأجير الطائرات،الرحالت الجوية المؤجرة
 ترتيب النزهات كجزء من رحالت، ترتيب وحجز السفر لرحالت األجازات الشاملة،السفر
 ترتيب رحالت، ترتيب تأجير السيارات كجزء من رحالت األجازات الشاملة،األجازات الشاملة
 ترتيب، ترتيب الرحالت،مشاهدة المعالم السياحية كجزء من رحالت األجازات الشاملة
 خدمات، ترتيب تأجير السيارات، ترتيب الرحالت الجوية، ترتيب الجوالت البحرية،النزهات
 خدمات، خدمات وكاالت الحجز للسفر، خدمات انتظار وموقف المركبات،تأجير المركبات
، النقل الجوي للبضاعة، نقل البضاعة، خدمات المرافق السياحي،المرافق السياحي لل سفر
 توفير معلومات تتعلق برحالت،توفير معلومات تتعلق بالرحالت المغادرة للخطوط الجوية
 خدمات المعلومات والنصائح واالستشارات فيما يتعلق بما سبق،وصول الخطوط الجوية
.ذكره

) إذا وردتQatar ( ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
.بمعزل عن العالمة

264

Date of

06/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

06/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة الليان للخدمات اللوجيستية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
55535 ,355533:ب. ص، االردن-عمان

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

االردن- عمان- القسطل55535 - 355533 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

ALLayan for logistics
services Ltd.Co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/Jordan, P.O.Box: 831379, 11183

Applicant for
P.O.Box 831379 -11183 AL-Qastal Correspondence
Amman-Jordan
Trademark
173441
Class
39

Goods/Services
Transport,packaging storage of goods

39

الصنف

535445

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توظيب البضائع وتخزينها،النقل

265

Date of

09/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

AL-Wefaq Rent a Car
Company Closed Joint
Stock
lpc oapN ty
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Al-Rawaby District, Prince Saad bin
Abdulrahman I street, Riyadh 11531, P.O.
Box 41920, Saudi Arabia
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173495
Class
39

Goods/Services
Car rental, Car transport, Chauffeur services, Coach (Motor—)
rental, Courier services [messages or merchandise]
Reservation (Transport—), Transport, Transport of travelers.
The registration of this trademark should be in yellow and
purple colors ccording to the print filed with the application

09/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة الوفاق لتأجير السيارات مساهمة مقفلة

:اسم طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

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

 الرياض،  شارع االمير سعد بن عبدالرحمن االول، حي الروابي
 المملكة العربية السعودية، 45353 . ب. ص، 55155
 مبنى55535 - 355533 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 534 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
39
الصنف
535431

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تأجير السيارات والنقل بالسيارات وخدمات قيادة المركبات ( خدمات السائقين) وتأجير
المشتريات] والحجز (للنقل) والنقل ونقل/الحا فالت وخدمات النقل [نقل الرسائل أو البضائع
المسافرين
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون األصفر والبنفسجي وذلك بموجب النموذج المودع مع
الطلب

266

تاريخ ايداع الطلب :

09/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الوفاق لتأجير السيارات مساهمة مقفلة

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

سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

حي الروابي  ،شارع االمير سعد بن عبدالرحمن االول  ،الرياض
 ، 55155ص .ب ، 45353 .المملكة العربية السعودية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  55535 - 355533مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 534شارع مكة ،عمان -
االردن
39
الصنف
535434

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تأجير السيارات والنقل بالسيارات وخدمات قيادة المركبات (خدمات السائقين) وتأجير
الحافالت وخدمات النقل [نقل الرسائل أو البضائع/المشتريات] والحجز (للنقل) والنقل ونقل
المسافرين
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق الغامق واألخضر وذلك بموجب
النموذج المودع مع الطلب.

09/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

AL-Wefaq Rent a Car
Company Closed Joint
Stock
lpc oapN ty
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Al-Rawaby District, Prince Saad bin
Abdulrahman I street, Riyadh 11531, P.O.
Box 41920, Saudi Arabia
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173494
Class
39

Trademark

Goods/Services
)—Car rental, Car transport, Chauffeur services, Coach (Motor
]rental, Courier services [messages or merchandise
Reservation (Transport—), Transport, Transport of travelers
The registration of this trademark should be in dark blue and
green colors according to the print filed with the application
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تاريخ ايداع الطلب :

27/04/2020

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

سناب انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

27/04/2020

Date of

 5335دونالد دوغالس لوب نورث ،سانتا مونيكا ،كاليفورنيا
 ،33431الواليات المتحدة االميركية

eaaN tpac lppA:
Snap Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2772 Donald Douglas Loop North, Santa
Monica, California 90405, USA

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 55534 - 343115
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

Applicant for
Correspondence

535143

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات الترفيه ؛ خدمات النشر؛ خدمات إنتاج الفيديو؛ توفير األلعاب اإللكترونية عبر
اإلنترنت.

41

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173540
Class
41

Trademark

Goods/Services
;Entertainment services; publishing services; video production
providing online games.

268

Date of

06/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Tower Media Middle East
FZ LLC
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P. O. Box 500765, Dubai Media City,
Dubai, United Arab Emirates
Applicant for
P.O.Box 18055 -11195 Emmar Towrs, 6th
Correspondence
Circle, Tower B, 11th Floor
Trademark
173377
Class
41

06/05/2020

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.ذ-تاور ميديا مدل ايست منطقة حرة

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

 اإلمارات العربية، دبي، مدينة دبي لإلعالم، 133321 .ب.ص
.المتحدة
 برج- الدوار السادس-  ابراج إعمار55531 - 53311 ب.ص
55  الطابق- ب
41
الصنف
535533

Goods/Services
Education; providing of training; entertainment; sporting and
cultural activities; arranging of beauty contests; booking of seats for
shows; cinema presentations; digital imaging services; dubbing;
entertainment & education information; film production; layout
services other than for advertising purposes; presentation of live
performances; microfilming; rental of motion pictures; providing of
movie theatre facilities; news reporters services; photographic
reporting; photography; party planning (entertainment); production,
preparation & presentation of radio and television programmes;
production of shows; production (videotape film); rental of radio and
television sets; radio, television & cinema entertainment; rental of
video cassette recorders; recording studio services; providing of
entertainment facilities; rental of audio equipment; rental of
camcorders; rental of cine-films; rental of lighting apparatus for
theatrical sets or television studios; rental of movie projectors and
accessories; rental of show scenery; rental of sound recordings;
rental of video cameras; rental of videotapes; scriptwriting services;
movie studios; subtitling; publication & writing of texts other than
publicity texts; theatre productions; ticket agency services
(entertainment); timing of sports events; translation; videotape
editing; videotape film productions; videotaping; organization of
competitions (entertainment); Animated musical entertainment
services; Arranging of musical and visual entertainment; Audio
entertainment services; Audio-visual display presentation services
for entertainment purposes; interactive entertainment; Organisation
of entertainment events; Preparation of entertainment programmes
for broadcasting; Providing facilities for entertainment; Video &
computer game entertainment services; game services provided online (from a computer network) or any other communication
network; distribution of TV series for broadcast by independent
television stations; Direction of radio and television programs; News
programme services for radio or television; providing online
electronic publications (not downloadable); publication of books;
publication of electronic books and journals on-line; provision of
news information; services having the basic aim of the
entertainment, amusement or recreation; presentation of works of
visual art or literature to the public for cultural, entertainment of
educational purposes.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تنظيم مسابقات، األنشطة الرياضية والثقافية، الترفيه، التدريب،التعليم والتهذيب
 خدمات التصوير، عروض سينمائية، حجز المقاعد للعروض المسرحية،الجمال
، إنتاج األفالم، معلومات عن الترفيه والتربية والتعليم، إعادة تسجيل الصوت،الرقمي
، عرض تمثيليات حية،خدمات العروض بخالف ما كان منها لغايات الدعاية واإلعالن
 خدمات، توفير تجهيزات دُور السينما، تأجير األفالم السينمائية،التصوير بالميكروفلم
 تنظيم حفالت، التصوير الفوتوغرافي، تقديم التقارير المصورة،مراسلي األنب اء
، إنتاج العروض المسرحية، إنتاج وإعداد وتقديم برامج الراديو والتلفزيون،)(ترفيه
 الترفيه اإلذاعي والتلفزيوني، تأجير أجهزة الراديو والتلفزيون،إنتاج أفالم الفيديو
 خدمات استديوهات، تأجير مسجالت الفيديو بالحافظات الشريطية،والسينمائي
 تأجير، تأجير معدات إرسال واستقبال الصوت، توفير تسهيالت الترفيه،التسجيل
 تأجير أجهزة اإلضاءة للمسارح أو، تأجير األفالم السينمائية،كاميرات الفيديو الرقمية
 تأجير مشاهد، تأجير بروجكترات (آالت عرض) وملحقاتها،استوديوهات التلفزيون
، تأجير أشرطة الفيديو، تأجير كاميرات الفيديو، تأجير مسجالت الصوت،العرض
 ترجمة، استديوهات سينمائية،خدمات كتابة السيناريو والبرامج اإلذاعية والتلفزيونية
، اإلنتاج المسرحي، نشر وكتابة النصوص بخالف نصوص الدعاية واإلعالن،األفالم
 إعداد أشرطة، الترجمة، توقيت المناسبات الرياضية،)خدمات وكاالت التذاكر (ترفيه
 خدمات،) تنظيم المباريات (ترفيه، تسجيل أشرطة الفيديو، إنتاج أفالم الفيديو،الفيديو
 خدمات، تنظيم الترفيه الموسيقي والمرئي،موسيقى الرسوم المتحركة الترفيهية
 الترفيه، خدمات تقديم عروض سمعية بصرية لغايات ال ترفيه،الترفيه السمعي
 توفير تسهيالت، إعداد البرامج الترفيهية للبث، تنظيم األحداث الترفيهية،التفاعلي
 خدمات األلعاب المقدمة مباشرة، خدمات الترفيه عبر ألعاب الفيديو والكمبيوتر،للترفيه
 توزيع مسلسالت تلفزيونية،(من شبكة حاسوب) أو من خالل أي شبكة اتصال أخرى
 خدمات، إخراج برامج اإلذاعة والتلفزيون،للبث من خ الل محطات تلفزيونية مستقلة
 توفير المطبوعات اإلكترونية الفورية (غير القابلة،برامج األنباء للراديو أو التلفزيون
 توفير معلومات عن، نشر الكتب والصحف االلكترونية الفورية، نشر الكتب،)للتنزيل
 عروض، الخدمات التي هدفها األساسي الترفيه أو التسلية أو االستجمام،األنباء
.األعمال الفنية أو األدبية المرئية للجمهور لغايات ثقافية أو ترفيهية أو تعليمية
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Date of

12/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Savvas Learning
Company LLC
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Suite 502, 15 E. Midland Ave., Paramus,
New Jersey 07652, United States of
America
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman , Jordan
173499
Class
41

12/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

سافاز ليرنينغ كومباني ال ال سي

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

، باراموس،. ميدالند ايه في اي. اي51 ،135 سويت
 الواليات المتحدة األمريكية، 33215 نيوجيرسي
 مبنى55535 - 355533 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 534 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
41
الصنف
535433

Goods/Services
Providing a website featuring educational resources, namely, nondownloadable publications in the nature of digital textbooks and
teacher guides, lesson plans, course management materials,
videos, tests, and student assessment materials, all in the field of
social studies.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the words (SOCIAL STUDIES) as a one set
unit if used separately from the mark.

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم موارد تعليمية وبالتحديد منشورات غير قابلة
للتنزيل على شكل كتب مدرسية رقمية وأدلة المعلم وخطط الدروس ومواد إدارة الدروس
.ومقاطع ا لفيديو واالختبارات ومواد تقييم الطالب كل ذلك في مجال الدراسات االجتماعية
SOCIAL ( ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات
.) كوحدة واحدة وإذا وردت بمعزل عن العالمةSTUDIES
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Date of

12/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Savvas Learning
Company LLC
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Suite 502, 15 E. Midland Ave., Paramus,
New Jersey 07652, United States of
America
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173500
Class
41

Goods/Services
Providing education courses in the field of literacy and language
arts offered through online, non-downloadable courseware;
providing a website featuring non-downloadable publications in
the nature of educational materials in the field of literacy and
language arts
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word (LITERACY) if used separately
from the Mark.

12/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

سافاز ليرنينغ كومباني ال ال سي

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

، باراموس،. ميدالند ايه في اي. اي51 ،135 سويت
 الواليات المتحدة األمريكية، 33215 نيوجيرسي
 مبنى55535 - 355533 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 534 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
41
الصنف
535133

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توفير دورات تعليمية في مجال تعليم القراءة والكتابة وفنون اللغة تقدم من خالل مناهج
 توفير موقع إلكتروني يعرض منشورات غير،تعليمية عبر اإلنترنت غير القابلة للتنزيل
قابلة للتنزيل على شكل مواد تعل يمية في مجال تعليم القراءة والكتابة وفنون اللغة
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
.) إذا وردت بمعزل عن العالمةLITERACY (
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Date of

12/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Savvas Learning
Company LLC
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Suite 502, 15 E. Midland Ave., Paramus,
New Jersey 07652, United States of
America
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173519
Class
41

12/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

سافاز ليرنينغ كومباني ال ال سي

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

، باراموس،. ميدالند ايه في اي. اي51 ،135 سويت
 الواليات المتحدة األمريكية، 33215 نيوجيرسي
 مبنى55535 - 355533 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 534 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
41
الصنف
535153

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ELEVATE SCIENCE

Goods/Services
Educational services, namely, providing a website featuring
resources, namely, non-downloadable publications in the nature
of textbooks in the field of science.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word (SCIENCE) if used separately
from the Mark.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الخدمات التعليمية وبالتحديد توفير موقع على شبكة اإلنترنت يعرض مصادر وبالتحديد
.منشورات غير قابلة للتحميل على شكل كتب مدرسية في مجال العلوم
) إذاSCIENCE ( ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
.وردت بمعزل عن العالمة
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Date of

12/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Savvas Learning
Company LLC
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Suite 502, 15 E. Midland Ave., Paramus,
New Jersey 07652, United States of
America

: تاريخ ايداع الطلب

سافاز ليرنينغ كومباني ال ال سي

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

، باراموس،. ميدالند ايه في اي. اي51 ،135 سويت
 الواليات المتحدة األمريكية، 33215 نيوجيرسي
 مبنى55535 - 355533 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 534 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن

Applicant for
Correspondence

Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman 11192,
Jordan
173496
Class
41

12/08/2020

41

الصنف

535432

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

WORDS THEIR WAY

Goods/Services
Providing online educational publications in the nature of
textbooks, workbooks, training manuals, and research papers in
the fields of phonics, vocabulary, and spelling; conducting
seminars, conferences, and workshops in the fields of phonics,
vocabulary, and spelling, and distribution of materials
associated therewith, mainly training manuals and research
papers.
Disclaimer: The registration of this trademark does not give the
owners the exclusive right to use the word (WORDS) if used
separately from the Mark.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توفير منشورات تعليمية عبر اإلنترنت على شكل كتب مدرسية وكتب العمل وكتيبات التدريب
 عقد الندوات والمؤتمرات،واألوراق البحثية في مجاالت الصوتيات والمفردات والهج اء
وورش العمل في مجاالت الصوتيات والمفردات والهجاء وتوزيع المواد المرتبطة بها
.وبالتحديد كتيبات التدريب واوراق األبحاث

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

13/08/2020

اسم طالب التسجيل:

التميز لميادين السباق

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

13/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

المدينة/الشارع عمان/طريق المطار  ،ص.ب,343552:
55534

Excellence For the Racing
Fields
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:Queen Alia Airport street 544
Exit w3, P.O.Box: 940116, 11194

ص.ب  55534 - 343552المدينة/الشارع عمان/طريق
المطار
الصنف
535435

Applicant for
P.O.Box 940116 -11194 city/street:Queen
Correspondence
Alia Airport street 544 Exit w3
Trademark
173472
Class
41

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تقديم خدمات التسلية والترفيه والمنافسات والمتنزهات الترفيهيه ونوادي الترفيه،وحلقات
سباق للسيارات الصغيرةوالدراجة النارية

41

Goods/Services
services of amusement entertainment competitions
entertainments ,gocarts and motorcycle trace
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Date of

16/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Amazon Technologies,
Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 410 Terry Avenue N, Seattle, Washington
98109, United States of America

: تاريخ ايداع الطلب

. إنك،أمازون تكنولوجيز

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

 الواليات،33533  واشنطن، سياتل، تيري افنيو ان453
المتحدة األمريكية

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم55535 - 353133 ب.سماس للملكية الفكريةص
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور، 3
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،هليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
173618
Class
41
41
الصنف
535253

Applicant for
Correspondence

Trademark

16/08/2020

Goods/Services
Education, providing of training, entertainment, sporting and
cultural activities; providing information in the field of
education; interactive educational services computer-based
and computer-assisted instruction on topics of current
events, education, history, language, liberal arts, literature,
math, business, science, hobbies, technology, culture,
sports, arts, psychology, and philosophy; organization of
competitions [education or entertainment]; arranging and
conducting of events focused on development of ideas and
concepts; arranging and conducting of conferences,
seminars, symposiums, workshops [training]; providing
information in the field of entertainment; providing
information relating to recreational activities; entertainment
services; entertainment information services, namely
providing opportunities for exchange of information and
conversation regarding a wide variety of topics by means of
live events and mailed information; providing information,
reviews and personalized recommendations in the field of
entertainment; providing non-downloadable online electronic
publications; providing information, news, articles and
commentary in the field of education and educational
institutions; publication of electronic books, journals,
publication of music online; publishing of books, magazines,
periodicals, literary works, visual works, audio works, and
audio-visual works; publication of texts, other than publicity
texts; provision of information, consultancy and advisory
services relating to the aforesaid.

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، توفير المعلومات في مجال التعليم،التعليم وتوفير التدريب والترفيه واألنشطة الثقافية والرياضية
الخدمات التعليمية التفاعل ية القائمة على الحاسوب واالرشادات بمساعدة الحاسوب حول مواضيع
االحداث الجارية والتعليم والتاريخ واللغة والفنون الحرة واألدب والرياضيات واألعمال والعلوم
 تنظيم المسابقات،والهوايات والتكنولوجيا والثقافة والرياضة والفنون وعلم النفس والفلسفة
 تنظيم، تنظيم واجراء المناسبات التي تركز على تطوير األفكار والمفاهيم،)(التعليم والترفيه
 توفير المعلومات في،)واجراء المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية وورش العمل (التدريب
 خدمات معلومات، خدمات الترفيه، توفير المعلومات المتعلقة بالنشاطات الترفيهية،مجال الترفيه
الترفيه وبال تحديد توفير الفرص لتبادل المعلومات والمحادثات حول مجموعة واسعة من
 توفير المعلومات واآلراء،المواضيع بواسطة األحداث الحية (اليف) والمعلومات المرسلة بالبريد
 توفير على الخط مباشرة المنشورات االلكترونية غير،والتوصيات المخصصة في مجال الترفيه
 توفير المعلومات واالخبار والمقاالت والتعليقات في مجال التعليم والمؤسسات،القابلة للتنزيل
 نشر الكتب، نشر الكتب االلكترونية والمجالت ونشر الموسيقى على الخط مباشرة،التعليمية
والمجالت والدوريات واألعمال االدبية واألعمال المرئية واألعمال السمعية واألعمال
 توفير المعلومات والنصح واالستشارات، نشر النصوص ماعدا النصوص االعالنية،السمعبصرية
.المتعلقة بجميع ما سبق ذكره
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Date of

24/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

The Saudi Research And
Publishing Company
lpc oapN ty
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Makah Almukarama Road, Almutamarat
District, Riyadh 11411, P.O. Box 478,
Saudi Arabia
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street ,Amman , Jordan
173506
Class
41

Goods/Services
Providing an online website comprising news, editorials and
opinions concerning current events; providing online
information and news in the field of employment training;
Publishing Of Newspapers, Magazines & Periodicals.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word ( )العربيةif used separately from
the Mark.

24/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

الشركة السعودية لالبحاث والنشر

:اسم طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

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

.ب. ص،55455  الرياض، حي المؤتمرات،طريق مكة المكرمة
 المملكة العربية السعودية، 433
 مبنى55535 - 355533 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 534 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
41
الصنف
535132

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توفير موقع على اإلنترنت يحتوي على األخبار واالفتتاحيات واآلراء المتعلقة باألحداث
 نشر الصحف، توفير المعلومات واألخبار عبر اإلنترنت في مجال التدريب على العمل،الجارية
.والمجالت والدوريات
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة (العربية) إذا وردت
.بمعزل عن العالمة
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Date of

24/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

The Saudi Research And
Publishing Company
lpc oapN ty
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Makah Almukarama Road, Almutamarat
District, Riyadh 11411, P.O. Box 478,
Saudi Arabia
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173502
Class
41

Goods/Services
Providing an online website comprising news, editorials and
opinions concerning current events; providing online
information and news in the field of employment training;
Publishing Of Newspapers, Magazines & Periodicals.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the words ( )العربية لألطفالas one unit if used
separately from the Mark.

24/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

الشركة السعودية لالبحاث والنشر

:اسم طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

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

.ب. ص،55455  الرياض، حي المؤتمرات،طريق مكة المكرمة
 المملكة العربية السعودية، 433
 مبنى55535 - 355533 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 534 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
41
الصنف
535135

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توفير موقع على اإلنترنت يحتوي على األخبار واالفتتاحيات واآلراء المتعلقة باألحداث
 نشر الصحف، توفير المعلومات واألخبار عبر اإلنترنت في مجال التدريب على العمل،الجارية
.والمجالت والدوريات
)ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات (العربية لألطفال
.كوحدة واحدة إذا وردت بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

08/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

International Council for
المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات التقنية للمستحضرات الصيدالنية لالستخدام
Harmonisation of
البشري
Technical Requirements
for Pharmaceuticals for
Human Use
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
سويسرا
Applicant Type
Foreign Company
شركة اجنبية
Applicant Career
Applicant Address Route Pré-Bois 20, P.O. Box 1894, 1215
 سويسرا، جنيف5551 ،5334 . ب. ص،53 شارع بري بوا
Geneva, Switzerland

:اسم طالب التسجيل

Date of

08/09/2020

eaaN tpac lppA:

Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
173567
Class
41

- 451 ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان55355

Applicant for
Correspondence

Goods/Services
Training and learning services provided on-line; arranging and
conducting of events, conferences and seminars on-line for
training purposes and learning; electronic publication of on-line
books and on-line journals for training and learning; arranging
and conducting of colloquiums, conferences, conventions,
seminars, congresses, symposiums and training workshops
including via the Internet (webinars) or other computer and
communication networks; publication of books and texts (other
than publicity texts); providing electronic publications via
databases or the Internet or other networks (including
websites); distribution or other provision of electronic media or
information via the Internet or via other communication
networks; organizing of webinars; distance learning services
over the Internet (e-learning).

41

الصنف

535123

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 الين)؛ ترتيب وعقد الفعاليات والمؤتمرات-خدمات التعليم والتدريب الموفرة مباشرة (ان
الي ن) ألهداف التدريب والتعليم؛ النشر اإللكتروني للكتب-والحلقات الدراسية المباشرة (ان
 الين) للتدريب والتعليم؛ ترتيب وعقد الندوات-الين) والمجالت المباشرة (ان-المباشرة (ان
والمؤتمرات والتجمعات والحلقات الدراسية واالجتماعات والندوات المتخصصة وورش عمل
تدريبية بما في ذلك عبر اإلنترنت (ندوات عبر اإلنترنت) أو عبر شبكات حاسوبية واتصاالت
غيرها؛ نشر الكتب والنصوص (غير النصوص الدعائية)؛ توفير المنشورات اإللكترونية عبر
قواعد بيانات أو اإلنترنت أو غيرها من الشبكات (بما فيها المواقع اإللكترونية)؛ توزيع أو
توفير الوسائط اإللكترونية أو المعلومات عبر اإلنترنت أو عبر شبكات اتصال أخرى؛ تنظيم
.)الندوات عبر اإلنترنت؛ خدمات التعلم عن بعد عبر اإلنترنت (التعليم اإللكتروني
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Date of

17/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Philip Morris Products
S.A.
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel,
Switzerland

Goods/Services
Entertainment services; arranging events for cultural and
entertainment purposes; organizing cultural activities.
Priority claim: Claim Country: AD
Claim No.: 35244
Claim Date: 03/09/2020
The registration of this trademark should be in dark blue color
according to the print filed with the application

: تاريخ ايداع الطلب

.أيه.فيليب موريس بروداكتس أس

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، نيوشاتيل5333 ،5 كواي جونرينود

55534 - 343115 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173593
Class
41

17/09/2020

41

الصنف

535135

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.خدمات الترفيه؛ خدمات تنظيم األحداث للغايات الثقافية والترفيهية؛ تنظيم النشاطات الثقافية
AD : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
51544 :رقم االدعاء
5353/33/35 :تاريخ االدعاء
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باللون األزرق الغامق وذلك بموجب النموذج المودع
مع الطلب
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Date of

17/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Philip Morris Products
S.A.
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel,
Switzerland

Goods/Services
Entertainment services; arranging events for cultural and
entertainment purposes; organizing cultural activities.
Priority claim: Claim Country: AD
Claim No.: 35242
Claim Date: 28/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.أيه.فيليب موريس بروداكتس أس

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، نيوشاتيل5333 ،5 كواي جونرينود

55534 - 343115 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173599
Class
41

17/09/2020

41

الصنف

535133

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.خدمات الترفيه؛ خدمات تنظيم األحداث للغايات الثقافية والترفيهية؛ تنظيم النشاطات الثقافية
AD : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
51545 :رقم االدعاء
5353/33/53 :تاريخ االدعاء
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Date of

27/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Roche Diagnostics GmbH
lpc oapN ty
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim,
Germany

Goods/Services
Education and training; Organization, arranging and conducting
of workshops (training), colloquiums, conferences, congresses,
courses, educational workshops, seminars and symposiums;
Publication of on-line books, magazines and journals and
providing electronic publications, not downloadable.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018266338
Claim Date: 03/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، مانهايم23531 ،552 ساندهوفر شتراسيه

55534 - 343115 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173587
Class
41

27/10/2020

41

الصنف

535133

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
التعليم والتدريب؛ خدمات تنظيم وترتيب وعقد ورش العمل (التدريب) والندوات والمؤتمرات
واالجتماعات والدورات وورش العمل التعليمية والحلقات الدراسية والندوات؛ خدمات نشر
.الكتب اإللكترونية والمجالت والصحف وتوفير المنشورات اإللكت رونية غير القابلة للتحميل
EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
353522553 :رقم االدعاء
5353/33/35 :تاريخ االدعاء
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Date of

27/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Roche Diagnostics GmbH
lpc oapN ty
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim,
Germany

Goods/Services
Scientific and technological services and research and design
relating thereto; Industrial analysis and research services;
design and development of computer hardware and software;
Product research and development; Hosting services and
software as a service and rental of software.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018266338
Claim Date: 03/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، مانهايم23531 ،552 ساندهوفر شتراسيه

55534 - 343115 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173588
Class
42

27/10/2020

42

الصنف

535133

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات األبحاث والتصاميم المتعلقة بها؛ خدمات التحاليل واألبحاث
الصنـاعية؛ خدمـات تصميم وتطوير قطع وبرمجيات الحاسوب؛ خدمات البحث والتطوير
.للمنتجات؛ خدمات االستضافة والبرمجيات كخدمة وتأجير البرمجيات
EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
353522553 :رقم االدعاء
5353/33/35 :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

27/04/2020

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

سناب انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

27/04/2020

Date of

 5335دونالد دوغالس لوب نورث ،سانتا مونيكا ،كاليفورنيا
 ،33431الواليات المتحدة االميركية

eaaN tpac lppA:
Snap Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2772 Donald Douglas Loop North, Santa
Monica, California 90405, USA

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 55534 - 343115
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

Applicant for
Correspondence

535152

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البرمجيات كخدمة؛ البرمجيات غير القابلة للتنزيل؛ توفير ألعاب الحاسوب على اإلنترنت؛
خدمات البرمجة الحاسوبية لتصميم الفيديوهات واأللعاب؛ توفير موقع ويب يضم التكنولوجيا
ال تي تمكن مستخدمي االنترنت من مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والبيانات؛ خدمات مزود
خدمات التطبيقات.

42

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173526
Class
42

Trademark

Goods/Services
Software-as-a-service; non-downloadable software; providing
online computer games; computer programming services for
creating videos and games; providing a web site featuring
technology that enables internet users to share images, videos,
and data; application service provider services.
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تاريخ ايداع الطلب :

23/07/2020

اسم طالب التسجيل:

مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية

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

االردن

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

اعمان-دابوق -شارع خير الدين المعاني  ،ص.ب,345533:
55534
ص.ب  55534 - 345533اعمان-دابوق -شارع خير الدين
المعاني
42
الصنف
535113

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مراقبة الجودة
اشتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
(عضوي) بمعزل عن العالمه

23/07/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Jordan Standars and
Metrology Organization
: JORDAN

Amman, Dabouq , P.O.Box: 941287, 11194

lpc oapN ty
Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
P.O.Box 941287 -11194 Amman, Dabouq
Correspondence
Trademark
173557
Class
42

Goods/Services
quality control
Special condition: The registration of this trademark does not
give owners the right to use word (organic)if used separately
from the mark
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اعالن الجريدة الرسمية

06/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.بايجين بايتدانس نيتورك تكنولوجي كو

:اسم طالب التسجيل

lpc oapN ty
: CHINA
الصين
Applicant Type
Foreign Company
شركة اجنبية
Applicant Career
Applicant Address Room B-0035, 2/F, No.3 Building, No.30,
، شيشينغ رود،53 . نو، بيلدينغ5 . نو،اف/5 ،3351- روم بي
Shixing Road, Shijingshan District 100041,
 جمهورية الصين، بكين، 533345 شيجينغشان ديستريكت
Beijing, P.R. China
الشعبية
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property - TAG
 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة-أبو غزالة للملكية الفكرية
Correspondence
Org Building No. 104, Mecca Street,
55535  عمان355533  ب. ص، شارع مكة،534 بناية رقم
P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan
االردن
Trademark
173492
Class
42
42
الصنف
535435

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

Date of

06/08/2020

eaaN tpac lppA:

Beijing Bytedance
Network Technology Co.,
Ltd.

Goods/Services
Scientific and technological services and research and design relating
thereto; design and development of computer hardware and software;
computer services; provision of software applications through a website;
providing temporary use of on-line non-downloadable software and
applications for instant messaging and enabling and managing
simultaneous, multiple modes of communication over local area networks
and the Internet via instant messaging, voice over internet protocol (VOIP),
video conferencing, audio conferencing, computer desktop sharing, file
transfer, sensing and providing user presence information, and telephony;
providing temporary use of on-line non-downloadable software and
applications for database management; platform as a service (PaaS);
platform as a service (PAAS) featuring computer software platforms which
enables multiple users to share files, memoranda, and synchronize
calendars; application service provider, namely, hosting, managing,
developing, and maintaining applications, software and web sites of
others in the fields of personal productivity, wireless communication,
mobile information access, and remote data management for wireless
delivery of content to handheld computers, laptops and mobile electronic
devices; computer services, namely, creating an on-line community for
registered users to create virtual communities, participate in discussions,
get feedback from their peers, and engage in social, business and
community networking; server and web site hosting for others to enable
interactive discussions via communication networks; application service
provider (ASP) services; application service provider (ASP) featuring
software to enable or facilitate the creating, editing, uploading,
downloading, accessing, viewing, posting, displaying, tagging, blogging,
streaming, linking, annotating, commenting on, embedding, transmitting,
and sharing digital content or information via computer and
communication networks; provision of Internet search engines; providing
temporary use of non-downloadable software for enabling collaborative
work, creating a virtual community, and transmission of audio, video,
photographic images, text, graphics and data; file sharing services,
namely, providing a website featuring technology enabling users to
upload, modify and download electronic files, photographic images, text
and graphics; software as a services (SaaS); software as a service (SAAS)
services featuring software for sending and receiving electronic messages
and for sending electronic message alerts; cloud computing; providing
technical information and advice in the field of computer hardware,
computer software, cloud computing and computer networks; computer
and software consultancy services; telecommunications technology
consultancy; information technology [IT] consultancy; internet security
consultancy; hosting on-line web facilities for others for sharing on-line
content; hosting platforms on the Internet; electronic data storage;
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; provision of software applications for use in
increasing business productivity through a website.

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تصميم،الخدمات العلمية والتكنولوجية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها
 توفير تطبيقات، خدمات الحاسب اآللي،وتطوير أجهزة وبرامج الحاسب اآللي
 خدمات توفير االستخدام،البرمجيات من خال ل موقع على شبكة اإلنترنت
المؤقت للبرامج والتطبيقات عبر اإلنترنت غير القابلة للتنزيل للمراسلة
الفورية وتمكين وإدارة وسائط االتصال المتزامنة والمتعددة عبر شبكات
المنطقة المحلية واإلنترنت عبر المراسلة الفورية وبروتوكول الصوت عبر
 ومشاركة، والمؤتمرات الصوتية، ومؤتمرات الفيديو،) PRUL( اإلنتر نت
 واالستشعار وتوفير معلومات عن،سطح مكتب الحاسب اآللي ونقل الملفات
 توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات،وجود المستخدم واالتصال الهاتفي
 خدمات،والتطبيقات عبر اإلنترنت غير القابلة للتنزيل إلدارة قاعدة البيانات
 ) تتميز بمنصات برمجياتLeeM(  منصة كخدمة،)LppM( منصة كخدمة
الحاسب اآللي التي تمكن العديد من المستخدمين من مشاركة الملفات
 استضافة وإدارة، تحديدًا، مقدم خدمة التطبيقات،والمذكرات ومزامنة التقاويم
 والبرمجيات ومواقع اإلنترنت الخاصة باآلخرين،وتطوير وصيانة التطبيقات
 االتصال الالسلكي والوصول إلى المعلومات،في مجاالت اإلنتاجية الشخصية
 وإدارة البيانات عن بُعد لتوصيل المحتوى السلكيًا إلى أجهزة،المتنقلة
 وأجهزة الحاسب اآللي المحمولة واألجهزة،الحاسب اآللي المحمولة يدويًا
 إنشاء مجتمع عبر، ت حديدًا، خدمات الحاسب اآللي،اإللكترونية المحمولة
 والمشاركة في،اإلنترنت للمستخدمين المسجلين إلنشاء مجتمعات افتراضية
 واالنخراط في الشبكات،المناقشات والحصول على تعليقات من أقرانهم
 خدمات االستضافة عبر الخادم وموقع،االجتماعية والتجارية والمجتمعية
الويب لصالح اآلخرين للتمكين من إجراء المناقشات التفاعلية عبر شبكات
 خدمات مزود خدمة،)eML(  خدمات مزود خدمة التطبيقات،االتصال
 ) الذي يتميز ببرمجيات لتمكين أو تسهيل إنشاء المحتوىeML( التطبيقات
الرقمي وتحريره وتحميله وتنزيله والوصول إليه وعرضه ونشره وتشغيله
ووضع عالمات عليه وتدوينه وبثه وربطه وتعليقه والتعليق عليه وتضمينه
،وإرساله ومشاركته أو المعلومات عبر الحاسب اآللي وشبكات االتصاالت
 توفير االستخدام المؤقت للبرامج غير،توفير محركات البحث على اإلنترنت
 ونقل، وإنشاء مجتمع افتراضي،القابلة للتنزيل للتمكين من العمل التعاوني
،الصوت والفيديو والصور ال فوتوغرافية والنص والرسومات والبيانات
 خدمات توفير موقع إلكتروني يضم تقنية تمكن، أي،خدمات مشاركة الملفات
المستخدمين من تحميل وتعديل وتنزيل الملفات اإللكترونية والصور
،)MppM(  خدمات البرمجيات كخدمات،الفوتوغرافية والنصوص والرسوم
) التي تتميز ببرمجيات إلرسال واستقبالMeeM ( خدمات البرمجيات كخدمة
 خدمات الحوسبة،الرسائل اإللكترونية وإرسال تنبيهات الرسائل اإللكترونية
 تقديم المعلومات والمشورة الفنية في مجال األجزاء الصلبة من،السحابية
الحاسب اآللي وبرمجيات الحاسب اآللي والحوسبة السحابية وشبكات الحاسب
 استشارات تكنولوجيا، خدمات اس تشارية للكمبيوتر والبرمجيات،اآللي
 خدمات استشارات أمن،]UU[  استشارات تكنولوجيا المعلومات،االتصاالت
 خدمات استضافة مرافق على شبكة اإلنترنت لآلخرين لمشاركة،اإلنترنت
 تخزين، خدمات منصات االستضافة على اإلنترنت،المحتوى عبر اإلنترنت
 استضافة موقع إلكتروني للتخزين اإللكتروني للصور،البيانات اإللكترونية
 استضافة، استضافة المحتوى الرقمي على اإلنترنت،ومقاطع الفيديو الرقمية
 استضافة الوسائط المتعددة والتطبيقات،محتوى ترفيهي متعدد الوسائط
 خدمات توفير، خدمات استضافة المواقع على شبكة اإلنترنت،التفاعلية
تطبيق ات برمجية الستخدامها في زيادة إنتاجية األعمال من خالل موقع
.االنترنت
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Date of

02/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Yalla Technology FZ-LLC
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
FREE ZONES
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box: 501913, Dubai, United Arab
Emirates

Goods/Services
cloud computing; cosmetic research; design of interior décor;
industrial design; providing search engines for the internet;
dress designing; surveying; scientific research; computer
software design; vehicle roadworthiness testing.
Disclaimer: The registration of this trademark does not give its
owner the exclusive rights to use the word CHAT if appeared
apart from the mark .

: تاريخ ايداع الطلب

.م.م.ذ-ياال تكنولوجي منطقة حرة
االمارات العربية المتحدة
مناطق حرة

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

 اإلمارات العربية المتحدة، دبي، 135355 .ب.ص

55534 - 345515 ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، 13  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي

Applicant for
Correspondence

Trademark

The Right Choice IP P.O.Box 841153 11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
173462
Class
42

02/09/2020

42

الصنف

535425

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
حوسبة سحابية؛ عمل األبحاث في مجال التجميل؛ تصميم الديكور الداخلي؛ التصميم
الصن اعي؛ توفير محركات البحث عبر االنترنت؛ تصميم األزياء؛ خدمات المسح؛ البحث
.العلمي؛ تصميم برمجيات الحاسوب؛ اختبار كفاءة السير على الطرق للمركبات
CHAT  ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق في استخدام كلمة:التنازل
اذا ما وردت بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

08/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

International Council for
المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات التقنية للمستحضرات الصيدالنية لالستخدام
Harmonisation of
البشري
Technical Requirements
for Pharmaceuticals for
Human Use
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
سويسرا
Applicant Type
Foreign Company
شركة اجنبية
Applicant Career
Applicant Address Route Pré-Bois 20, P.O. Box 1894, 1215
 سويسرا، جنيف5551 ،5334 . ب. ص،53 شارع بري بوا
Geneva, Switzerland

:اسم طالب التسجيل

Date of

08/09/2020

eaaN tpac lppA:

Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
173485
Class
42

- 451 ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان55355

Applicant for
Correspondence

Goods/Services
Providing information and data relating to scientific and medical
research and development, including electronic provision of
this information; provision of information about medical and
scientific research in health-related domains, such as
pharmaceuticals; preparation of scientific reports; development
and testing of standards, best practices, criteria and guidelines
in health-related domains, such as pharmaceuticals; technical
advice and expert opinions in connection with scientific and
technical requirements in health-related domains, such as
pharmaceuticals.

42

الصنف

535431

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالبحث والتطوير العلمي والطبي بما في ذلك التوفير
اإللكتروني ل تلك المعلومات؛ توفير المعلومات المتعلقة باألبحاث الطبية والعلمية في المجاالت
 مثل المستحضرات الصيدالنية؛ إعداد التقارير العلمية؛ وضع واختبار المعايير،الصحية
 مثل المستحضرات،وأفضل الممارسات والمقاييس والمبادئ التوجيهية في المجاالت الصحية
الصيدالنية؛ توفير ا لمشورة الفنية وآراء الخبراء المرتبطة بالمستلزمات العلمية والفنية في
. مثل المستحضرات الصيدالنية،المجاالت الصحية
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Date of

17/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Roche Diagnostics GmbH
lpc oapN ty
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim,
Germany

Goods/Services
Design and development of software for use in the field of
medical diagnostics; providing temporary use of nondownloadable computer software featuring algorithms for
laboratory test data analysis; providing temporary use of nondownloadable computer software for viewing, analyzing,
managing, reporting, and archiving data for use in the field of
medicine, medical research and clinical research; design,
development, and implementation of software for transforming
raw data into actionable information for effective decision
making in the field of healthcare organizations and solutions;
design and development of medical diagnostic apparatus for
blood gas analysis; maintenance of computer software for use
in the field of medical diagnostics; conducting clinical trials;
providing medical and scientific research information in the
field of pharmaceuticals and clinical trials.

: تاريخ ايداع الطلب

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، مانهايم23531 ،552 ساندهوفر شتراسيه

55534 - 343115 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173543
Class
42

17/09/2020

42

الصنف

535145

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تصميم وتطوير برمجيات الستخدامها في مجال التشخيص الطبي؛ توفير االستخدام
المؤقت لبرمجيات الحاسوب غير القابلة للتحميل التي تتميز بخوارزميات لتحليل بيانات
الفحوصات المخبرية؛ خدمات توفير االستخدام المؤقت لبرمجيات الحاسوب غير القابلة
للتحميل من أجل مشاهدة وتحليل وإدارة وتقديم التقارير وأرشفة البيانات لالستخدام في مجال
الطب والبحث الطبي والبحث السريري؛ خدمات التصميم والتطوير وتنفيذ برمجية لتحويل
البيانات الخام إلى معلومات قابلة للتنفيذ التخاذ قرارات فعالة في مجال مؤسسات وحلول
الرعاية الصحية؛ خدمات تصميم وتطوير جهاز تشخيص طبي لتحليل غازات الدم؛ خدمات
صيانة برمجيات الحاسوب الستخدامها في مجال التشخيص الطبي؛ خدمات إجراء التجارب
السريرية؛ توفير معلومات البحوث الطبية والعلمية في مجال المستحضرات الصيدالنية
.والتجارب السر يرية
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اعالن الجريدة الرسمية

17/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

D-MARKET ELEKTRONIK
HIZMETLER VE TICARET
ANONIM SIRKETI
lpc oapN ty
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address KUSTEPE MAHALLESI, MECIDIYEKOY
YOLU CADDESI, NO:12, TRUMP TOWERS
KULE 2, KAT:2, SISLI ISTANBUL Turkey

 ماركيت للخدمات اإللكترونية والتجارة المساهمة- شركة دي

:اسم طالب التسجيل

تركيا
شركة اجنبية

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

Applicant for
Correspondence

55534 - 343115 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Date of

17/09/2020

eaaN tpac lppA:

Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173552
Class
42

Goods/Services
Scientific and industrial analysis and research services;
engineering; engineering and architectural design services;
testing services for the certification of quality and standarts;
computer services, namely, computer programming, computer
virus protection services, computer system design, creating,
maintaining and updating websites for others, computer
software design, updating and rental of computer software,
providing search engines for the internet, hosting websites,
computer hardware consultancy, rental of computer hardware;
industrial design services, other than engineering, computer
and architectural design; graphic arts designing; authenticating
works of art.
The registration of this trademark should be in orange, yellow,
purple, green and blue colors according to the print filed with
the application.

 أبراج،55 : رقم، شارع طريق مجيدية كوي،حي كوش تبا
 تركيا، شيشلي اسطنبول، 5 : الطابق،5 ترمب

42

الصنف

535115

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات التحليل والبحث العلمي والصناعي؛ الهندسة؛ خدمات التصميم الهندسي والمعماري؛
 خدمات: تحديدا،خدمات االختبار للحصول على شهادة الجودة والمعايير؛ خدمات الحاسوب
برمجة الحاسوب وخدمات حماية الحواسيب من الفيروسات وتصميم أنظمة الحاسوب و
خدماتإنشاء وصيانة وتحديث المواقع االلكترونية لآلخرين وتصميم برمجيات الحاسوب
وخدمات تحديث وتأجير برمجيات الحاسوب وتوفير محركات بحث لإلنترنت واستضافة
المواقع اإللكترونية وخدمات تقديم االستشارات في مجال أجهزة الحاسوب وتأجير معدات
 عدا عن الهندسة والتصميم الحاسوبي والمعماري؛،الحاسوب؛ خدمات التصميم الصناعي
.تصمي م الفنون الجرافيكية؛ التحقق من أصالة األعمال الفنية

ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون بااللوان البرتقالي واألصفر واألرجواني واألخضر
.واألزرق وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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اعالن الجريدة الرسمية

17/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

D-MARKET ELEKTRONIK
HIZMETLER VE TICARET
ANONIM SIRKETI
lpc oapN ty
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address KUSTEPE MAHALLESI, MECIDIYEKOY
YOLU CADDESI, NO:12, TRUMP TOWERS
KULE 2, KAT:2, SISLI ISTANBUL Turkey

 ماركيت للخدمات اإللكترونية والتجارة المساهمة- شركة دي

:اسم طالب التسجيل

تركيا
شركة اجنبية

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

Applicant for
Correspondence

55534 - 343115 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Date of

17/09/2020

eaaN tpac lppA:

Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173550
Class
42

Goods/Services
Scientific and industrial analysis and research services;
engineering; engineering and architectural design services;
testing services for the certification of quality and standarts;
computer services, namely, computer programming, computer
virus protection services, computer system design, creating,
maintaining and updating websites for others, computer
software design, updating and rental of computer software,
providing search engines for the internet, hosting websites,
computer hardware consultancy, rental of computer hardware;
industrial design services, other than engineering, computer
and architectural design; graphic arts designing; authenticating
works of art
The registration of this trademark should be in orange color
according to the print filed with the application.

 أبراج،55 : رقم، شارع طريق مجيدية كوي،حي كوش تبا
 تركيا، شيشلي اسطنبول، 5 : الطابق،5 ترمب

42

الصنف

535113

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات التحليل والبحث العلمي والصناعي؛ الهندسة؛ خدمات التصميم الهندسي والمعماري؛
 خدمات: تحديدا،خدمات االختبار للحصول على شهادة الجودة والمعايير؛ خدمات الحاسوب
برمجة الحاسوب وخدمات حماية الحواسيب من الفيروسات وتصميم أنظمة الحاسوب و
خدماتإنشاء وصيانة وتحديث المواقع االلكترونية لآلخرين وتصميم برمجيات الحاسوب
وخدمات تحديث وتأجير برمجيات الحاسوب وتوفير محركات بحث لإلنترنت واستضافة
المواقع اإللكترونية وخدمات تقديم االستشارات في مجال أجهزة الحاسوب وتأجير معدات
 عدا عن الهندسة والتصميم الحاسوبي والمعماري؛،الحاسوب؛ خدمات التصميم الصناعي
.تصميم الفنون الجرافيكية؛ التحقق من أصالة األعمال الفنية

ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون اللون البرتقالي وذلك بموجب النموذج المودع مع
.الطلب
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تاريخ ايداع الطلب :

21/09/2020

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

انتيل كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 5533ميشين كوليج بوليفارد ،سانتا كالرا ،كاليفورنيا
 ،3553 - 31315الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 55534 - 343115
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
535134

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات عبر اإلنترنت غير القابلة للتحميل للتعلم اآللي
واستخراج البيانات واستعالم البيانات وتحليالت البيانات؛ توفير االستخدام المؤقت
للبرامج عبر اإلنترنت غير القابلة للتنزيل للحوسبة المعرفية والتعلم العميق
والذكاء االصطناعي؛ توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات غير القابلة للتنزيل
لالستعالم عن البيا نات وتحليل البيانات؛ توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات غير
القابلة للتحميل الستخراج البيانات؛ توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات غير
القابلة للتحميل للحوسبة المعرفية والتعلم العميق والذكاء االصطناعي؛ البحث عن
المعلومات واسترجاعها عن شبكات الحاسوب لآلخرين؛ خدمات الحاسوب،
تحديدا :توفير االستعمال المؤقت للبرمجيات على اإلنترنت غير القابلة للتحميل
واألسطح البينية لبرمجة تطبيقات البرمجيات (ايه بيه آي) وقطع البرمجيات للتعلم
اآللي واستخراج البيانات واستعالم البيانات وتحليالت البيانات؛ توفير برمجيات
رؤية حاسوبية عبر اإل نترنت غير قابلة للتحميل من أجل الحصول على ومعالجة
وتحليل وفهم الصور الرقمية واستخراج البيانات المرئية؛ توفير مجموعات
تطوير برمجيات الحاسوب غير قابلة للتحميل عبر اإلنترنت؛ توفير مجموعات
تطوير برمجيات الحاسوب غير قابلة للتحميل على اإلنترنت من أجل الرؤية
الح اسوبية والتعلم اآللي والتعلم العميق والذكاء االصطناعي ومعالجة اللغة
الطبيعية وخوارزميات التعلم وتحليالت البيانات؛ توفير برمجيات رؤية عبر
اإلنترنت غير قابلة للتحميل تستخدم الذكاء االصطناعي لرؤية البيانات وتفسيرها
والتواصل مع األجهزة والتخزين واإلدارة والمعا لجة السحابية للبيانات؛ خدمات
البرمجيات كخدمة (اس ايه ايه اس) التي تتضمن برمجيات لالستخدام في توفير
إمكانية الحوسبة التي تعتمد على مصادر من اإلنترنت وخدمات تكنولوجيا
المعلومات (آي تي) والحوسبة وللحوسبة التي تعتمد على مصادر من اإلنترنت؛
خدمات البرمجيات كخدمة (اس ايه ايه اس) التي تتضمن برمجيات لالستخدام في
الحوسبة من خالل الشبكة العالمية والمحلية؛ خدمات البرمجيات كخدمات (اس
ايه ايه اس) التي تتميز بمنصة تطوير البرامج الستخدامها في توصيل التطبيقات
بأنظمة وأجهزة المؤسسة؛ استشارات البرمجيات وتوفير المعلومات حول
ال برمجيات كخدمة؛ خدمات البرمجيات كخدمة (اس ايه ايه اس) التي تتضمن
برمجيات لالستخدام في توفير حوسبة منخفضة الكمون وعرض النطاق الترددي
العالي؛ خدمات برمجيات الحاسوب لتوفير إمكانات الحوسبة لمطوري التطبيقات
وموفري المحتوى؛ الحوسبة التي تعتمد على مصادر من اإلنترنت التي تتميز
ببرمجيات لالستخدام في توفير حوسبة منخفضة الكمون وعرض النطاق الترددي
العالي وخدمات تكنولوجيا المعلومات (آي تي) والحوسبة من خالل الشبكة
العالمية والمحلية؛ خدمات برمجيات الحاسوب لتوفير إمكانات الحوسبة التي
تعتمد على مصادر من اإلنترنت لمطوري التطبيقات وموفري المحتوى؛ خدمات
لتمكين نشر التطبيقات عبر شبكة اتصال عبر اإلنترنت؛ خدمات لتوفير التحليالت
والتخزين المؤقت والحوسبة وتوجيه حركة البيانات؛ خدمات لتوفير شبكة حوسبة
آمنة وموثوقة؛ تقديم خدمات استشارية ألجهزة الحاسوب والبرمجيات في الميدان
لتطوير بيئة ق ائمة على الحوسبة المعتمدة على مصادر من اإلنترنت مع دمج
التطبيقات عبر مختلف المنصات واألجهزة المتصلة؛ خدمات الحاسوب ،تحديدا:
إنشاء فهارس معلومات قائمة على شبكات الحاسوب والمواقع اإللكترونية
والمصادر؛ توفير االستخدام المؤقت لبرمجيات الحاسوب غير القابلة للتحميل
لتوصيل وتشغيل وإدارة أجهزة الشبكات في إنترنت األشياء (آي أو تي)؛ توفير
برمجيات الحاسوب على اإلنترنت غير القابلة للتحميل لتوصيل وتشغيل وإدارة
أجهزة الشبكات في إنترنت األشياء (آي أو تي)؛ البرمجيات كخدمة (اس ايه ايه
اس)؛ الخدمات االستشارية في مجال الحواسيب والحوسبة الالسلكية؛ خدمات
إدارة شبكات الحاسوب ،تحديدا :مراقبة أنظمة الشبكات ألغراض فنية؛ استضافة
المحتويات الرقمية على شبكة اإلنترنت؛ خدمات مراقبة شبكات الحاسوب،
تحديدا :توفير معلومات حول تشغيل شبكات الحاسوب؛ التصميم حسب الطلب
لبرمجيات الشبكة وتصميم واجهات مستخدم الحاسوب لآلخرين؛ خدمات التطوير

42

21/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Intel Corporation
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2200 Mission College Boulevard, Santa
Clara, California 95052-8119 USA
Applicant for
Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Trademark
173594
Class
42

Goods/Services
Providing temporary use of on-line non-downloadable software for
machine learning, data mining, data query, and data analysis; providing
temporary use of on-line non-downloadable software for cognitive
computing, deep learning, artificial intelligence; providing temporary
;use of non-downloadable software for data query and data analysis
;providing temporary use of non-downloadable software for data mining
providing temporary use of non-downloadable software for cognitive
computing, deep learning, artificial intelligence; searching and
retrieving information on computer networks for others; computer
services, namely, providing temporary use of online non-downloadable
software, software application programming interface (API), and
software widget for machine learning, data mining, data query, and data
analysis; providing online non-downloadable computer vision software
for acquiring, processing, analyzing and understanding digital images
and extracting visual data; providing online non-downloadable
computer software development kits; providing online nondownloadable computer software development kits for computer vision,
machine learning, deep learning, artificial intelligence, natural language
processing, learning algorithms, and data analysis; providing online
non-downloadable vision software that uses artificial intelligence to see
and interpret data, connect with hardware and store, manage and
process data in the cloud; software as a service (SAAS) services
featuring software for use in providing cloud-computing capabilities and
;information technology (IT) services, computing, and cloud computing
software as a service (SAAS) services featuring software for use in
computing via a global and local network; software as a services
(SAAS) services feature software development platform for use in
connecting applications to enterprise systems and devices; software
consulting and providing information on software as service; software
as a service (SAAS) services featuring software for use in providing
low-latency and high bandwidth computing; computer software services
for providing computing capabilities for application developers and
content providers; cloud computing featuring software for use in
providing low-latency and high bandwidth computing, information
;technology (IT) services, and computing via a global and local network
computer software services for providing cloud computing capabilities
for application developers and content providers; services for enabling
applications to be deployed across an online network; services for
providing analytics, caching, computation and traffic routing; services
for providing a secure and trusted computing network; providing
computer hardware and software consulting services in the field
developing a cloud based environment with integration of applications
across various platforms and connected devices; computer services,
namely, creating computer network-based indexes of information,
websites, and resources; providing temporary use of non-downloadable
computer software for connecting, operating, and managing networked
devices in the internet of things (IoT); providing online nondownloadable computer software for connecting, operating, and
managing networked devices in the internet of things (IoT); software as
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a service (SAAS); consulting services in the field of computers and
wireless computing; computer network management services, namely,
monitoring of network systems for technical purposes; hosting of digital
content on the internet; computer network monitoring services, namely,
providing information on the operation of computer networks;
customization of web software, and computer user interface design for
others; Development, design, and consulting services for computers;
designing and developing standards for others in the design and
implementation of computer software, computer hardware and
telecommunications equipment; providing customers and technicians
with information relating to computer project management; providing
online software as a service for the collection, compilation, processing,
transmission and dissemination of Global Positioning System (GPS)
data; providing online non-downloadable software featuring roadway,
geographic, map, public transit lines information, public transit line
information, public transit route information, public transit timetables
and schedules and other public transit information; providing online
non-downloadable navigation software for calculating and displaying
routes and sharing public transit navigation system, map and travel
information; Providing online non-downloadable computer software to
enable the sharing of public transit information, mapping, navigation,
traffic, routes and point-of-interest information; interactive social
computer software that enables the exchange of information among
users; providing online software as a service for automatic vehicle
driving control, autonomous control, navigation, assisted driving of
vehicles, and self-driving of vehicles

والتصميم والخدمات االستشارية ألجهزة الحاسوب؛ معايير التصميم والتطوير
لآلخرين في مجال تصميم وتنفيذ برمجيات الحاسوب وأجهزة الحاسوب ومعدّات
االتصاالت بعيدة المدى؛ خدمات تزويد الزبائن والفنيين بالمعلومات المتصلة
بإدارة م شاريع الحاسوب؛ توفير برمجيات على اإلنترنت كخدمة من أجل خدمات
جمع وتجميع ومعالجة ونقل ونشر بيانات النظام العالمي لتحديد المواقع؛ توفير
برمجيات عبر اإلنترنت غير قابلة للتحميل التي تتضمن معلومات الطرق
والمعلومات الجغرافية والخرائط ومعلومات خطوط النقل العام ومعلومات خط
النقل العام ومعلومات طريق النقل العام وجداول وبرامج المواصالت العامة
ومعلومات النقل العام األخرى؛ توفير برمجيات المالحة عبر اإلنترنت غير القابلة
للتحميل لحساب وعرض الطرق ومشاركة نظام المالحة العام وخرائط ومعلومات
السفر؛ توفير برمجيات المالحة عبر اإلنترنت غير قابلة للتحميل لتمكين مشاركة
معلومات النقل العام ووضع الخرائط والمالحة وحركة المرور والمسارات
ومعلومات نقطة االهتمام؛ برمجيات الحاسوب االجتماعية التفاعلية التي تتيح
تبادل المعلومات بين المستخدمين؛ توفير برمجيات عبر اإلنترنت كخدمة للتحكم
التلقائ ي في قيادة المركبات والتحكم الذاتي والمالحة والقيادة المساعدة للمركبات
.والقيادة الذاتية للمركبات
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Date of

29/09/2020

eaaN tpac lppA:

three hundred&sixty
angles for
programming&|business
development co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address jabal/al husien /al karmel str/yousef
complex, P.O.Box: 1726, 11118
Applicant for
P.O.Box 1726 -11118 hussien bin
Correspondence
ali/zahran center
Trademark
173623
Class
42

Goods/Services
computer software development database design
anddevelopment

اعالن الجريدة الرسمية

29/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة ثالثمائة وستون زاوية للبرمجه وتطوير االعمال

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

، مجمع يوسف التجاري/ش الكرمل/جبل الحسين
55553 ,5352:ب.ص
عمارة زهران/  ش الحسين بن علي55553 - 5352 ب.ص
سنتر
42
الصنف
535255

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تطوير برامج الكمبيوتر وتطوير وتصميم البيانات
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Date of

04/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

SYNGENTA
PARTICIPATIONS AG
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Rosentalstrasse 67, 4058 Basel,
Switzerland

Goods/Services
Scientific and technological services and research, all the
aforesaid services in the field of agriculture, horticulture and
forestry. Platform as a service (PAAS) featuring computer
software platforms for provision of professional consultancy
services in the field of agriculture, horticulture and forestry
businesses; services of an application service provider (ASP),
namely, providing software application programming interface
(API) for use in managing, control and tracking of drones ;
Software as a Service (SaaS) in the field of agriculture,
horticulture and forestry businesses; agricultural analysis
services, namely, analysis of crop and plant and agricultural
field status, for the purpose of creating a recommendation for
the application of agrochemicals and pesticides on a
sustainable way and with a field by field approach to improve
farm profitability and sustainability.

: تاريخ ايداع الطلب

سينجنتا بارتيسيبيشينز أيه جي

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، بازل4313 ،23 روزينتالشتراسه

55534 - 343115 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173555
Class
42

04/10/2020

42

الصنف

535111

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 جميع الخدمات المذكورة في مجال الزراعة والبستنه،الخدمات واألبحاث العلمية وال تقنية
والحراجه؛ المنصات كخدمة (بيه ايه ايه اس) التي تتميز بمنصات برمجيات الحاسوب لتقديم
خدمات استشارية مهنية في مجال الزراعة وأعمال البستنة والحراجة؛ خدمات مقدم خدمة
) توفير واجهة برمجة تطبيقات البرمجيات (ايه بيه آي: تحديدا،)التطبيق (ايه اس بيه
لالستخدام في إدارة والتحكم والتتبع بالطائرات بدون طيار؛ البرمجيات كخدمة (اس ايه ايه
 تحليل: تحديدا،اس) في مجال الزراعة وأعمال البستنة والحراجة؛ خدمات التحليل الزراعي
حالة المحاصيل والنباتات والحقل الزراعي لغرض إنشاء توصية لتطبيق الكيماويات الزراعية
ومبيدات اآلفات بطريقة مستدامة ومع نهج مجال تلو اآلخر لتحسين ربحية المزرعة
.واستدامتها
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Date of

01/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

AL-QASER COMPANY
FOR TOURISTIC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman Shmeisani - PO Box: 11953, 4888,
P.O.Box: 546, 1953
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 Amman- 165 Mecca
Correspondence
Street- Second Floor
Trademark
173437
Class
43

Goods/Services
Catering services, providing food and beverages

01/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

القصر لالستثمارات السياحية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

,142:ب. ص، 4333 ،55315 :ب. ص-عمان الشميساني
5315

43

 الطابق-شارع مكة521 - عمان55315 - 4333 ب.ص
الثاني
الصنف
535453

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات المطاعم وتوفير االغذية والمشروبات
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تاريخ ايداع الطلب :

17/11/2019

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

شركة زيرا التجارية
االردن
ذ.م.م
عمان -دابوق  ،ص.ب55535 ,331:

عنوان التبليغ

ص.ب  55535 - 331عمان -دابوق

رقم العالمة التجارية

535453

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم الطعام والشراب

اعالن الجريدة الرسمية

17/11/2019

Date of

eaaN tpac lppA:
Zera Trading co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -dabouq , P.O.Box: 705, 11193

الصنف

43

Applicant for
P.O.Box 705 -11193 amman -dabouq
Correspondence
Trademark
173427
Class
43

Goods/Services
services to provide food and drink
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Date of

11/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

11/02/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة سانت لويس الدارة المطاعم

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
55535 ,355441:ب. ص، الفحيص- البلقاء

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

الفحيص-  البلقاء55535 - 355441 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

St .Louis Restaurant
Managment Company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address al balqa -al fohais , P.O.Box: 711445,
11171
Applicant for
P.O.Box 711445 -11171 al balqa -al fohais
Correspondence
Trademark
173570
Class
43

Goods/Services
services to provide food and drink
The registration of this trademark does not give owners the
right to use word (WAREHOUSE, ROOF )if used separately from
the mark

43

الصنف

535133

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تقديم الطعام والشراب
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
) بمعزل عن العالمهWAREHOUSE, ROOF (
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Date of

24/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Tea Time WLL
lpc oapN ty
: QATAR
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Post Box 8643, Doha - Qatar

Applicant for
Abu- Ghazaleh Intellectual Property Correspondence
P.O.Box 921100 Amman 11192 , Jordan
Trademark
173503
Class
43

Goods/Services
Services for providing food and drink; temporary
accommodation, Services of Restaurants, hotels and cafeterias,
Services of Catering, Accommodation], Hospitality Services
[Food & Beverage].
The registration of this trademark does not give owners the
exclusive right to use the word (Tea), (Time) and (Anytime)
separately from the mark.

24/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

وقت الشاي ذ م م
قطر
شركة اجنبية

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

 الدوحة – دولة قطر،3245 صندوق بريد

43

55535  عمان355533 - ابو غزالة للملكية الفكرية
االردن
الصنف
535135

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات المطاعم والفنادق، خدمات اإليواء المؤقت،خدمات توفير األطعمة والمشروبات
.] خدمات الضيافة [الطعام والشراب،] خدم ات الضيافة [اإلقامة،والكافيتيريا
)إن تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات (وقت) و (الشاي
بمعزل عن العالمة
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Date of

02/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Al Sultan Alalamia Sweets
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 87652, Parcel ID 356-251 , Office 308,
Owned by Mohammed Abdul Rahman
Mohammed Al Ali, Umm Suqeim First,
Dubai, United Arab Emirates.
Applicant for
SMAS Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
Trademark
173617
Class
43
43

Goods/Services
Services for providing food and drink; Temporary
accommodation; Cafes; Cafeterias; Restaurants; Snack Bars.

02/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

السلطان العالمية للحلويات
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

 ملك محمد، 533  مكتب، 512- 515  قطعة رقم، 33215
 االمارات،  دبي،  ام سقيم االولى، عبد الرحمن محمد العلي
.العربية المتحدة
 بناية رقم55535 - 353133 ب.سماس للملكية الفكريةص
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور، 3
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،هليل
الصنف

535253

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات توفير األطعمة والمشروبات؛ اإليواء المؤقت؛ المقاهي؛ الكافتيريات؛ المطاعم؛ مطاعم
تقديم الوجبات الخفيفة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

27/07/2020

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

يزن نظمي فائق يوسف
االردن
مؤسسة فردية
عمان/اللويبده /قرب دوار باريس  ،ص.ب55355 ,5135:

عنوان التبليغ

ص.ب  55355 - 5135عمان/اللويبده /قرب دوار باريس

رقم العالمة التجارية

535452

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم الطعام والشراب

الصنف

27/07/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
yazan nazmi faeq yousef
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman/lwebdeh , P.O.Box: 2503, 11821

43

Applicant for
P.O.Box 2503 -11821 Amman/lwebdeh
Correspondence
Trademark
173426
Class
43

Goods/Services
services to provide food and drink
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Date of

24/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

24/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة الضياغم للوكاالت التجارية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
55354 ,544535:ب. ص،  حي الرونق-  البيادر-عمان

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

 حي الرونق-  البيادر- عمان55354 - 544535 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

AL-Dhiagham commercial
Agencies Company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman-AL -Bayader-AL-Rawnaq District,
P.O.Box: 144293, 11814
Applicant for
P.O.Box 144293 -11814 Amman-AL Correspondence
Bayader-AL-Rawnaq District
Trademark
173428
Class
43

Goods/Services
food and beverage catering services

43

الصنف

535453

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تقديم الطعام والشراب
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Date of

24/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

24/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة الضياغم للوكاالت التجارية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
55354 ,544535:ب. ص،  حي الرونق-  البيادر-عمان

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

 حي الرونق-  البيادر- عمان55354 - 544535 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

AL-Dhiagham commercial
Agencies Company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman-AL -Bayader-AL-Rawnaq District,
P.O.Box: 144293, 11814
Applicant for
P.O.Box 144293 -11814 Amman-AL Correspondence
Bayader-AL-Rawnaq District
Trademark
173429
Class
43

Goods/Services
food and beverage catering services

43

الصنف

535453

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تقديم الطعام والشراب

303

تاريخ ايداع الطلب :

30/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة مصنع دار السالل للحلويات المحدودة

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

سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة الصناعية الثانية ،الرياض  ،55535ص.ب.
 ، 511345المملكة العربية السعودية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  55535 - 355533مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 534شارع مكة ،عمان -
االردن
43
الصنف
535413

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات توفير االطعمة والمشروبات.
مع المطالبة بااللوان البرتقالي ودرجاته ،واالخضر ودرجاته ،واالصفر واالبيض واالسود
واالحمر واالزرق.
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة (أبو الهوس) إذا
وردت بمعزل عن العالمة.

30/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Baskets House Sweets
Factory Company Limited
lpc oapN ty
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address The 2nd Industrial City, Riyadh 11383,
P.O. Box 355943, Saudi Arabia
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173450
Class
43

Trademark

Goods/Services
Services for providing food and drink.
Claiming orange & its' shades, green & it's shades, yellow,
white, black, red and blue colors.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word (ABU AL-HOUS) if used
separately from the Mark.
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تاريخ ايداع الطلب :

14/09/2020

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

شركة مجموعة كويك ميل ش.م.م.
لبنان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

العقار رقم  ، 321الطابق األرضي ،الطريق العام ،تعلبايا،
البقاع ،لبنان
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  55535 - 355533مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 534شارع مكة ،عمان -
االردن
43
الصنف
535155

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المقاهي ،الكافتيريات ،المطاعم المؤقتة او المتنقلة (الكانتينات) ،التزويد بالطعام والشراب،
تأجير أجهزة الطهي ،تأجير الكرا سي والموائد وبياضات الموائد واالواني الزجاجية ،تأجير
غرف االجتماعات ،المطاعم ،مطاعم الخدمة الذاتية ،مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة.

14/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Quick meal group S.A.R.L.
lpc oapN ty
: LEBANON
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Estate No. 965, Ground Floor, Main Road,
Taalbaya, Bekaa, Lebanon
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173522
Class
43

Trademark

Goods/Services
;)—Cafes; Cafeterias; Canteens; Catering (Food and drink
Cooking apparatus (Rental of—); Rental of chairs, tables, table
;linen, glassware; Rental of meeting rooms; Restaurants
Restaurants (Self-service—); Snack-bars.
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Date of

08/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

08/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

معروف للصناعات الغذائيه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
55535 ,3535:ب. ص، طربق المطار/عمان

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

 القويسمة مقابل محكمة جنوب عمان52 - 555255 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

marouf for industry food
co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman- airport way, P.O.Box: 9192, 11181

Applicant for
P.O.Box 111621 -26 QWEISMEH INFRONT
Correspondence
IF JANOUB AMMAN COURT
Trademark
173572
Class
43

Goods/Services
CAFE , CAFETERIA, FOOD AND BEVERAGE CATERING
SERVICES

43

الصنف

535135

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمة تقديم طعام وشراب,  كافتيريا, مقهى
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Date of

29/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Najel Sea Food Company
LLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Jordan - Khair Al-Dein Ma'ani
Street - BLG.48, P.O.Box: -, N/A
Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 2458 -1193 AMMAN - 7TH CIRCLE
/ AYMAN AL MALAKH COMPLEX - OFFICE
NO 203
173581
Class
43
43

Goods/Services
restaurant services, snack-bar services, food and drink catering
the registration of this trade mark dose not give owners the
exclusive right to use shrimp , joint general format & shape
Separated from the mark

29/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

ناجل للماْكوالت البحريه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

l/e ,- :ب. ص، شارع خيرالدين المعاني- عمان

 أيمن الملخ/  الدوار السابع-  عمان5535 - 5413 ب.ص
535 مكتب
الصنف

535135

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب, خدمات أماكن بيع الوجبات الخفيفة,خدمات المطاعم
 والرسمshrimp , joint تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال
العام بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب :

02/12/2020

اسم طالب التسجيل:

خيوس للمطاعم الشعبية

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

02/12/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

عمان االردن  -شارع خير الدين المعاني "منطقة دابوق" -
عمارة رقم  ، 43ص.بl/e ,-:

khios authentic
restaurants LLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Jordan - Khair Al-Dein Ma'ani
Street - BLG.48, P.O.Box: -, N/A

ص.ب  5535 - 5413عمان  -الدوار السابع  /أيمن الملخ
مكتب 535

Applicant for
Correspondence

535135

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب  ,خدمات المطاعم  ,خدمات الكافتيريات  ,مطعم يُقدم
االكالت المصرية التقليدية "الكشري والسندويشات" ,

43

P.O.Box 2458 -1193 AMMAN - 7TH
CIRCLE / AYMAN AL MALAKH COMPLEX
- OFFICE NO 203
173582
Class
43

Trademark

Goods/Services
food and drink catering , restaurant services , cafeteria services
, A restaurant serving traditional Egyptian cuisine ,
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تاريخ ايداع الطلب :

27/01/2021

اسم طالب التسجيل:

محمود محمد رجب محمود شوتر

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

االردن
فرد

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

27/01/2021

Date of

eaaN tpac lppA:

األردن  ،عمان  ،دوار السابع  ،قرب الملكية للطيران ،
ص.ب:دابوق55355 ,

Mahmmud mohammad
Rajab Mahmmud Shoter
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL
Applicant Career
Applicant Address Jordan, Amman, Seventh Circle, near
, 11822دابوق Royal Aviation, P.O.Box:

ص.ب دابوق  55355 -األردن  ،عمان  ،دوار السابع  ،قرب
الملكية للطيران
43
الصنف
535451

Applicant for
 -11822 Jordan, Amman,دابوق P.O.Box
Correspondence
Seventh Circle, near Royal Aviation
Trademark
173425
Class
43

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب ,خدمات المقاهي ,خدمات الكافتيريات ,خدمات المطاعم,
خدمات المقاصف ,خدمات مطاعم الخدمة الذاتية

Goods/Services
food and drink catering, caf? services, cafeteria services,
restaurant services, canteen services, self-service restaurant
services
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تاريخ ايداع الطلب :

28/01/2021

اسم طالب التسجيل:

بيت الزين لالستثمارات العقارية واالسكان

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

العقبة  ، .ص.ب55315 ,4333:

ص.ب  255 - 255عمان  -شارع صفي التل  -بناية رقم 22
الطابق الثالث
43
الصنف
535131

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات مكاتب اإلقامة (فنادق ،وبيوت اإلقامة) ,خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب

28/01/2021

Date of

eaaN tpac lppA:

al zain real estate
investment & housing
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address aqaba, P.O.Box: 4088, 11953

Applicant for
P.O.Box 611 -611 amman - wasfi al tal
Correspondence
street complex 66 floor 3
Trademark
173585
Class
43

Goods/Services
accommodation bureau services hotels, boarding houses , food
and drink catering
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تاريخ ايداع الطلب :

01/02/2021

اسم طالب التسجيل:

يزن فالح محمود الطحاينه

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

االردن
مؤسسة
اربد_البارحه  ،ص.ب3 ,3:

عنوان التبليغ

ص.ب  3 - 3اربد_البارحه

رقم العالمة التجارية

535253

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب

اعالن الجريدة الرسمية

01/02/2021

Date of

eaaN tpac lppA:

yazan faleh mahmod al
tahineh
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address irbid_albarha, P.O.Box: 0, 0

الصنف

43

Applicant for
P.O.Box 0 -0 irbid_albarha
Correspondence
Trademark
173620
Class
43

Goods/Services
food and drink catering
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تاريخ ايداع الطلب :

23/02/2021

اسم طالب التسجيل:

شرين يوسف احمد حمام

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان -خلدا  ،ص.ب33333 ,3333333:

عنوان التبليغ

ص.ب  33333 - 3333333عمان -خلدا

رقم العالمة التجارية

535125

اعالن الجريدة الرسمية

23/02/2021

Date of

eaaN tpac lppA:

Shereen Yousef Ahmad
hamam
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman, P.O.Box: 0000000, 00000

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب ومنها الحلويات والعصائر والمرطبات والمثلجات

43

Applicant for
P.O.Box 0000000 -00000 Amman
Correspondence
Trademark
173563
Class
43

Goods/Services
food and drink catering sweets drinks juice and ice cream
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تاريخ ايداع الطلب :

03/03/2021

اسم طالب التسجيل:

عامر و عمر العساف

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

االردن
تضامن
عمان  -الرابيه  ،ص.ب55 ,55:

عنوان التبليغ

ص.ب  11 -11عمان  -الرابيه

رقم العالمة التجارية

535435

اعالن الجريدة الرسمية

03/03/2021

Date of

eaaN tpac lppA:

Omar Saleh Mousa
Alassaf
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, P.O.Box: 11, 11

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات المطاعم ,خدمات مطاعم الخدمة الذاتية ,خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب

43

Applicant for
P.O.Box 11 -11 Amman
Correspondence
Trademark
173482
Class
43

Goods/Services
restaurant services, self-service restaurant services, food and
drink catering
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

01/09/2020

اسم طالب التسجيل:

هبه محسن شاكر الضميري

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان/عبدون الشمالي  ،ص.ب55353 ,453:

عنوان التبليغ

ص.ب  55353 - 453عمان/عبدون الشمالي

رقم العالمة التجارية

535433

من اجل البضائع/الخدمات التالية
صالون تسريح الشعر ,صالونات التجميل  ,العناية باظافر اليدين

01/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

Heba Muhsen Shaker Al
Dameri
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman/abdoun al shamali, P.O.Box: 420,
11820

44

Applicant for
P.O.Box 420 -11820 amman/abdoun al
Correspondence
shamali
Trademark
173480
Class
44

Goods/Services
Hairdressing salons, beauty salons, manicuring

314

Date of

17/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Roche Diagnostics GmbH
lpc oapN ty
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim,
Germany

: تاريخ ايداع الطلب

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، مانهايم23531 ،552 ساندهوفر شتراسيه

55534 - 343115 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173589
Class
44

17/09/2020

الصنف

44

535133

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

V-TAC
Goods/Services
Medical analysis services for diagnostic and treatment
purposes provided by medical laboratories; medical services in
the field of blood gas analysis.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات التحليل الطبي ألغراض التشخيص والعالج التي تقدمها المختبرات الطبية؛ الخدمات
.الطبية في مجال تحليل غازات الدم

315

Date of

06/08/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

Beijing Bytedance
Network Technology Co.,
Ltd.

lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Room B-0035, 2/F, No.3 Building, No.30,
Shixing Road, Shijingshan District 100041,
Beijing, P.R. China
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property - TAG
Org Building No. 104, Mecca Street,
P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan
173493
Class
45

Goods/Services
On-line social networking services; personal introduction and
social networking; software licensing; database licensing
services; remote anti-theft and security monitoring services;
monitoring of computer systems for security purposes; security
services; security services for the protection of property and
documents; licensing of digital data, still images, moving
images, audio and text; on-line authentication of electronic
signatures; providing online computer databases and online
searchable databases in the field of social networking;
providing information in the field of social networking; user
verification services; identification verification services;
consultancy services in the field of security.

06/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.بايجين بايتدانس نيتورك تكنولوجي كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

، شيشينغ رود،53 . نو، بيلدينغ5 . نو،اف/5 ،3351- روم بي
 جمهورية الصين، بكين، 533345 شيجينغشان ديستريكت
الشعبية
 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة-أبو غزالة للملكية الفكرية
55535  عمان355533  ب. ص، شارع مكة،534 بناية رقم
االردن
45
الصنف
535435

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، خدمات التقديم الشخصي والشبكات االجتماعية،خدمات الشبكات االجتماعية عبر اإلنترنت
 خدمات المراقبة عن بعد لمكافحة، خدمات ترخيص قواعد البيانات،ترخيص البرمجيات
 خدمات األمن، خدمات األمن، مراقبة أنظمة الحاسب اآللي ألغراض أمنية،السرقة واألمن
 ترخيص البيانات الرقمية والصور الثابتة والصور المتحركة،لحماية الممتلكات والوثائق
 توفير قواعد بيانات، خدمات المصادقة الفورية للتوقيعات اإللكترونية،والصوت والنص
الحاسب اآللي عبر اإلنترنت وقواعد البيانات القابلة للبحث عبر اإلنترنت في مجال الشبكات
 خدمات التحقق من، توفير المعلومات في مجال شبكات التواصل االجتماعي،االجتماعية
. خدمات استشارية في مجال األمن، خدمات التحقق من الهوية،المستخدم
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Date of

02/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Yalla Technology FZ-LLC
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
FREE ZONES
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box: 501913, Dubai, United Arab
Emirates

Goods/Services
escorting in society [chaperoning]; evening dress rental;
funerary undertaking; marriage agency services; planning and
arranging of wedding ceremonies; online social networking
services; intellectual property consultancy; litigation services;
house sitting; leasing of internet domain names.
The registration of this trademark does not give its owner the
exclusive rights to use the word CHAT if appeared apart from
the mark

: تاريخ ايداع الطلب

.م.م.ذ-ياال تكنولوجي منطقة حرة
االمارات العربية المتحدة
مناطق حرة

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

 اإلمارات العربية المتحدة، دبي، 135355 .ب.ص

55534 - 345515 ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، 13  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي

Applicant for
Correspondence

Trademark

The Right Choice IP P.O.Box 841153 11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
173460
Class
45

02/09/2020

45

الصنف

535423

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المرافقة االجتماعية [المصاحبة]؛ تأجير ثياب السهرة؛ تعهد جنائزي؛ خدمات وكاالت
التزويج؛ تخطيط وترتيب مراسم الزفاف؛ خدمات الشبكات االجتماعية عبر اإلنترنت؛
استشارات حول الملكية الفكرية؛ خدمات التقاضي؛ الرعاية المنزلية؛ تأجير أسماء مجاالت
اإلنترنت
اذا ماCHAT

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق في استخدام كلمة
وردت بمعزل عن العالمة

