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الجريدة الرسمية
للمملكة االردنية الهاشمية
العالمات التجارية
طلبات تسجيل عالمات تجارية

موقع الوزارة http://www.mit.gov.jo :

عمان :االثنين  22ذو القعدة سنة 1441هـ .الموافق  13تموز سنة 2020م

رقم العدد 707:

الجريدة الرسمية
فهرس العدد
رقم الصفحة

الموضوع

321-3

طلبات تسجيل عالمات تجارية
رقم العدد ()707

من رقم169019-168705 :
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

18/06/2019

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

كومبو اكسبيرت جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

Applicant Name:
COMPO EXPERT GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kroegerweg 10, 48155 Muenster, Germany

كروجيرويج  48155 ,10مونستير ،المانيا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 - 840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
168825

18/06/2019

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

1

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
168825
Class
1

Trademark

Kamasol
من اجل البضائع/الخدمات التالية
أسمدة التربة,

Goods/Services
,Soil fertilizers
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Date of

13/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Nabat Agricultural and
Trading Co .Ltd .
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address
Amman / Al medena Street- jordean ,
amman, P.O.Box: 11953, 11118
Applicant for
Amman –Makkah Street no 167- second
Correspondence
floor P.O.Box 4888 -11953
Trademark
169008
Class
1

Goods/Services
chemical fretilizer

13/01/2020

: تاريخ ايداع الطلب

. م.شركة نبات للزراعة والتجارة م

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

،  عمان، االردن-  شارع المدينة المنورة/ عمان
11118 ,11953:ب.ص
- 167 عمارة رقم- شارع مكة-  عمان11953 - 4888 ب.ص
- 2ط
1
الصنف
169008

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
سماد
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تاريخ ايداع الطلب :

19/02/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة مجمع المناصير الصناعي

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Manaseer Industrial
Complex
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -king abdullah Street -Eighth
circle -Manaseer Buliding , P.O.Box:
923202, 11192

عمان -شارع الملك عبد هللا الثاني -الدوار الثامن -مبنى
مجموعة المناصير  ،ص.ب11192 ,923202:
ص.ب  11192 - 923202عمان -جبل عمان -شارع
الرئاسة -مجموعة العمري بناية 31
168966

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الكيماويات المستخدمة في صناعة الدهانات

19/02/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

1

P.O.Box 923202 -11192 Amman -jabal
amman al Ri'asa street Al omari group
building 31
168966
Class
1

Trademark

Goods/Services
chemicals for the manufacture of paints
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

27/11/2019

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

تارجيت براندز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

 1000نيكوليت مول ،مينيابوليس ،مينيسوتا ،55403
الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11192 - 921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 104شارع مكة ،عمان -
االردن
2
الصنف
168920

27/11/2019

Date of

Applicant Name:
Target Brands, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota
55403, USA
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
168920
Class
2

Trademark

CASALUNA
من اجل البضائع/الخدمات التالية
دهانات
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء480,406/88 :
تاريخ االدعاء2019/06/19 :

Goods/Services
Paints
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88/480,406
Claim Date: 19/06/2019
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تاريخ ايداع الطلب :

19/02/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة مجمع المناصير الصناعي

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Manaseer Industrial
Complex
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -king abdullah Street -Eighth
circle -Manaseer Buliding , P.O.Box:
923202, 11192

عمان -شارع الملك عبد هللا الثاني -الدوار الثامن -مبنى
مجموعة المناصير  ،ص.ب11192 ,923202:
ص.ب  11192 - 923202عمان -جبل عمان -شارع
الرئاسة -مجموعة العمري بناية 31
168967

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الدهانات المقاومة للنار  -الطالءات دهانات

19/02/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

2

P.O.Box 923202 -11192 Amman -jabal
amman al Ri'asa street Al omari group
building 31
168967
Class
2

Trademark

Goods/Services
) firproof paints ,coatings (paints
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تاريخ ايداع الطلب :

13/06/2018

اسم طالب التسجيل:

اسيتي هايجين اند هيلث اكتيبوالغ

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

سويد
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 03 405جوتبورغ ،السويد

ابو غزالة للملكية الفكرية  -ص.ب  921100عمان 11192
االردن
3
الصنف
168910

من اجل البضائع/الخدمات التالية
منتجات العنايه بالبشره وبالتحديد كريم التغسيل وموس (رغوة) التغسيل وكريم وموس
(رغوة) التغسيل العجاني (منطقة العجان في جسم االنسان) ،البلسم (ملطف) وكريم التنظيف
والصابون والعطريات والزيوت العطرية والهالميات (الجل) والمرطبات والغسوالت (لوشن)،
مناشف مبللة (مرطبة) يمكن التخلص منها (تستخدم لمرة واحدة) مشربة مع مستحضرات او
مركبات التطهير لالستخدام البشري (غير الطبي) ،كريم واقي من الشمس وكريم الزنك
والصابون السائل وزيت العناية بالبشرة وحمام الزيت والشامبو (صابون الشعر) والبلسم
(الملطف) ومو س (مثبت  /رغوة) الشعر والصوف القطني وعصي القطن والمناديل المشربة
بغسوالت (لوشن) التجميل والنظافة (غير طبية) ومزيالت العرق.

13/06/2018

Date of

Applicant Name:

Essity Hygiene and Health
Aktiebolag
Nationality
: SWEDEN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 405 03 Goteborg, Sweden

Applicant for
 Abu- Ghazaleh Intellectual PropertyCorrespondence
P.O.Box 921100 Amman 11192 , Jordan
Trademark
168910
Class
3

Goods/Services
Skin care products, namely wash cream, wash mousse, perineal
wash cream and mousse; conditioner, cleansing cream, soaps,
;perfumery, essential oils and gels, moisturizers, lotions
disposable pre-moistened washcloths impregnated with
cleansing preparations or compounds for human use (nonmedical); barrier cream, zinc cream, liquid soap, skin care oil,
bath oil, shampoo, conditioner and hair mousse, cotton wool,
cotton sticks, tissues impregnated with cosmetic and hygiene
lotions (non medical), deodorants
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

19/05/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة البشرى االولى لتصنيع الكيماويات

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

االردن
ذ.م.م
عمان -الدوار الثالث  ،ص.ب11118 ,182024:

عنوان التبليغ

ص.ب  11118 - 182024عمان -الدوار الثالث

رقم العالمة التجارية

168823

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المنظفات

19/05/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

Al -B ushra for Chemical
Manufacturing co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -3 th circl , P.O.Box: 182024,
11118

3

Applicant for
P.O.Box 182024 -11118 Amman -3 th circl
Correspondence
Trademark
168823
Class
3

Goods/Services
detergents
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

02/09/2019

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

عزام يعقوب احمد عزام
االردن
مؤسسة فردية
عمان /ماركا الشمالية  ،ص.ب11131 ,4404:

عنوان التبليغ

ص.ب  11131 - 4404عمان /ماركا الشمالية

رقم العالمة التجارية

168840

من اجل البضائع/الخدمات التالية
منظفات كيماويه

الصنف

02/09/2019

Date of

Name Applicant :
azam yaqoup ahmad azam
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman/marka al shamaliya, P.O.Box:
4404, 11131

3

Applicant for
P.O.Box 4404 -11131 amman/marka al
Correspondence
shamaliya
Trademark
168840
Class
3

Goods/Services
chemical detergents
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

03/09/2019

اسم طالب التسجيل:

مؤسسة عمار البكري التجارية

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان/شارع االمير حسن  ،ص.ب11118 ,183234:

عنوان التبليغ

ص.ب  11118 - 183234عمان/شارع االمير حسن

رقم العالمة التجارية

168871

03/09/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

Ammar Albakri Trading
Est.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman Lpr.hasn St., P.O.Box: 183234,
11118

3

من اجل البضائع/الخدمات التالية
العطور/مزيالت العرق /مواد التجميل /مستحضرات العناية بالجسم والبشرة /لوسيونات الشعر
والشامبو

Applicant for
P.O.Box 183234 -11118 Amman Lpr.hasn
Correspondence
St.
Trademark
168871
Class
3

Goods/Services
perfumes/deodorant /cosmetics/body and face care products
/hair lotions and shampoo
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تاريخ ايداع الطلب :

01/10/2019

اسم طالب التسجيل:

اكرم عبدالمالك مسلم النادي

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان/طبربور  ،ص.ب11190 ,927466:

عنوان التبليغ

ص.ب  11190 - 927466عمان/طبربور

رقم العالمة التجارية

168809

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات التجميل (عناية بالبشره)

اعالن الجريدة الرسمية

01/10/2019

Date of

Applicant Name:

akram abed al malek
mesalam al nadi
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman/tabrbour, P.O.Box: 927466, 11190

الصنف

3

Applicant for
P.O.Box 927466 -11190 amman/tabrbour
Correspondence
Trademark
168809
Class
3

Goods/Services
)cosmetics(skin care
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تاريخ ايداع الطلب :

09/10/2019

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

نشات حسن علي روقه
االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان الجبيهة حي الجامعة شارع زينب االسدية ،
ص.ب11941 ,2211:
ص.ب  11941 - 2211عمان الجبيهة حي الجامعة شارع
زينب االسدية
3
الصنف
168951

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات التجميل مستحضرات العناية بالبشرة الزيوت العطرية العطور الشامبو
والصابون ،منتجات العناية باالطفال(مناديل مبلله،كريمات وشامبو ،صابون ،بودرةاالطفال
وزيوت االطفال)

09/10/2019

Date of

Applicant Name:
Nashat Hassan Ali Rouqa
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman Aljubaiha -Hai Aljameah zainab
Alasadieh st , P.O.Box: 2211, 11941
Applicant for
 P.O.Box 2211 -11941 amman AljubaihaCorrespondence
Hai Aljameah zainab Alasadieh st
Trademark
168951
Class
3

Goods/Services
Cosmetics meni and Hair Care Products Aromatic Oils Perfume
Shampoo and Soap Baby care Products( Baby wipes, baby
)creams, baby shampoo and soap, baby powder, baby oils
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Date of

21/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Al Humsi and his partner
Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Marka , Amman, P.O.Box: 3436, 11118

Applicant for
Correspondence
Trademark

Trimark Consulting Company (Trimark)
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
168968
Class
3

Goods/Services
After-shave lotions, Almond soap; Antiperspirant soap;
aromatics(essential oils), toiletries antiperspirants , cosmetic
preparations for bath, laundry bleaching preparations,
Bleaching preparations and other substances for laundry use;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations;
Deodorant soap; Disinfectant soap; fabric softeners for laundry
use, Foot perspiration (Soap for—); Medicated soap; Soaps;
Soap (Antiperspirant— ); Soap (Cakes of—); Soap (Deodorant—
); Soap (Disinfectant-) ; ( Soap for brightening textile; Soap for
foot perspiration; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices, dry-cleaning preparations, laundry glaze,
scouring solutions , shampoos, stain removers , washing
preparations
Special condition: The trademark specified in color: white and
Pink
Disclaimer: The registration of this trademark does not give the
owners the exclusive right to use (sabouna) whenever
appearing independently or separately from the mark.

21/10/2019

: تاريخ ايداع الطلب

الحمصي و شريكه

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

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

11118 ,3436:ب. ص،  عمان, ماركا

- 7780 ب.شركة العالمة الثالثية لالستشارات ( ترايمارك) ص
،  وادي صقرة، شارع الشريف ناصر بن جميل71 11118
عمان
3
الصنف
168968

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
,) عطور(زيوت عطرية، صابون مضاد للعرق، صابون اللوز,غسول (لوشن) لما بعد الحالقة
مستحضرات قصر االقمشة، مستحضرات تجميلية لالستحمام,مواد تواليت مضادات للعرق
 و مستحضرات تبيض االقمشة ومواد اخرى تستعمل في غسل وكي,)(لغسيل المالبس
،  صابون الزالة الروائح الكريهة،  مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط، المالبس
،  صابون مضاد للعرق،  صابون،  صابون طبي،  صابون لتعرق االقدام، صابون مطهر
 صابون لتصنيع النسيج،  صابون مطهر،  صابون الزالة الروائح الكريهة، قطع من الصابون
)  غسول ( لوشن،  مستحضرات تجميل،  عطور وزيوت عطرية،  صابون لتعرق االقدام،
, محاليل جلي, ملمع للغسيل والكي, مستحضرات التنظيف الجافة, منظفات اسنان، للشعر
 مستحضرات غسيل, مزيالت بقع,شامبو

 اللون االبيض والزهري: العالمة محددة باأللوان:اشتراطات خاصة
 ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق باستعمال:التنازل
) كوحدة واحدة إذا وردت بمعزل عن العالمةSABOUNA(كلمة
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تاريخ ايداع الطلب :

13/11/2019

اسم طالب التسجيل:

جينهو مان كاي كوزميتكس كو ،.لمتد

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Jinhua Man Cai Cosmetics
Co., Ltd.

( #4 ،#3بالنت) ،رقم  ،299شانجفينج نورث ستريت،
جيندونج ايكونوميك ديفيلوبمنت زون ،جينهو ،زيجيانج ،الصين
مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية ص.ب - 3308
 11181عمان
الصنف
168831

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات التجميل؛ العطور؛ مستحضرات تجميل للحيوانات؛ مستحضرات التنظيف؛
مستحضرات االستحمام ليست لغايات طبية؛ مستحضرات تجميلية لالستحمام؛ قطع من
الص ابون؛ بلسم (ملطف) الشعر؛ مستحضرات ازالة الطالء؛ مستحضرات تجميل للرموش,.

13/11/2019

3

Date of

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address (3#, 4# plant), No. 299, Changfeng North
St., Jindong Economic Development
Zone, Jinhua, Zhejiang, China
Applicant for
PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY
Correspondence
OFFICE P.O.Box 3308 -11181 Amman
Trademark
168831
Class
3

Goods/Services
cosmetics; perfumes; cosmetics for animals; cleaning
;preparations; bath preparations, not for medical purposes
cosmetic preparations for baths; cakes of soap; hair
conditioners; varnish-removing preparations; Cosmetic
preparations for eyelashes.,
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Date of

19/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Waitrose Limited
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 171 Victoria Street, London, SW1E 5NN,
United Kingdom

: تاريخ ايداع الطلب

ويتروز ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

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

، ان ان5  اي1  اس دبليو، لندن، فيكتوريا ستريت171
المملكة المتحدة
 مبنى11192 - 921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
 ب. ص، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
 االردن11192  عمان921100

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
168717
Class
3

19/11/2019

3

الصنف

168717

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

WAITROSE
Goods/Services
laundry preparations; laundry liquids; household cleansers;
household cleaning substances; cleaning agents for household
purposes; spray cleaners for household use; chemical cleaning
preparations for household purposes; dishwashing detergents;
dishwashing preparations; dishwashing liquid; cosmetic
products for the shower; bath preparations; bath and shower
gel; shower foams; shower oils; shower preparations; skincare
cosmetics; skincare preparations; non-medicated skincare
preparations; cosmetic moisturisers; skin, eye and nail care
preparations; baby care products [non-medicated]; disposable
wipes impregnated with cleansing compounds for use on the
face.,

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، مواد تنظيف منزلية، منظفات منزلية، سوائل لغسل المالبس،مستحضرات لغسل المالبس
 مستحضرات تنظيف، منظفات بالرش لالستخدام المنزلي،عوامل تنظيف ألغراض منزلية
 سائل، مستحضرات لغسل الصحون، مطهرات لغسل الصحون،كيميائية ألغراض منزلية
 رغوات، جل لالستحمام، مستحضرات لالغتسال، منتجات تجميلية لالغتسال،لغسل الصحون
، مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة، مستحضرات لالستحمام، زيوت لالستحمام،لالستحمام
، مرطبات تجميلية، مستحضرات غير طبية للعناية بالبشرة،مستحضرات لل عناية بالبشرة
 مسحات،] منتجات للعناية باألطفال [غير طبية،مستحضرات للعناية بالبشرة والعين واألظافر
,.تستخدم لمرة واحدة مشربة بمركبات تنظيف لالستخدام على الوجه
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تاريخ ايداع الطلب :

21/11/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة سدرة لصناعة مواد التجميل 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

عمان  -الموقر  -مدينة الموقر الصناعية  ،الموقر ،
ص.ب11185 ,852035:
ص.ب  11185 - 852035عمان  -الموقر  -مدينة الموقر
الصناعية
3
الصنف
168757

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات التجميل

21/11/2019

Date of

Applicant Name:

Cedrah for Cosmetic
Industrial Materials
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman - almowaqqar industrial city ,
almowaqqar, P.O.Box: 852035, 11185
Applicant for
 P.O.Box 852035 -11185 ammanCorrespondence
almowaqqar industrial city
Trademark
168757
Class
3

Goods/Services
cosmetic
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تاريخ ايداع الطلب :

21/11/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة سدرة لصناعة مواد التجميل 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

عمان  -الموقر  -مدينة الموقر الصناعية  ،الموقر ،
ص.ب11185 ,852035:
ص.ب  11185 - 852035عمان  -الموقر  -مدينة الموقر
الصناعية
3
الصنف
168760

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المنظفات ,مستحضرات التجميل

21/11/2019

Date of

Applicant Name:

Cedrah for Cosmetic
Industrial Materials
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman - almowaqqar industrial city ,
almowaqqar, P.O.Box: 852035, 11185
Applicant for
 P.O.Box 852035 -11185 ammanCorrespondence
almowaqqar industrial city
Trademark
168760
Class
3

Goods/Services
DETERGENT,CISMETIC
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Date of

24/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

LILA KOZMETIK SANAYI
ANONIM SIRKETI
Nationality
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address YAYTAS MAH. ORGANIZE SANAYI 1.
CAD. LILA KOZMETIK NO:23 Yenisehir
Diyarbakir TURKEY
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
168940
Class
3

Goods/Services
Bleaching and cleaning preparations, detergents other than for
use in manufacturing operations and for medical purposes,
laundry bleach, fabric softeners for laundry use, stain removers,
dishwasher detergents. Perfumery; non-medicated cosmetics;
fragrances; deodorants for personal use and animals. Soaps.
Dental care preparations: dentifrices, denture polishes, tooth
whitening preparations, mouth washes, not for medical
purposes. Abrasive preparations; emery cloth; sandpaper;
pumice stone; abrasive pastes. Polishing preparations for
leather, vinyl, metal and wood, polishes and creams for leather,
vinyl, metal and wood, wax for polishing.

24/11/2019

: تاريخ ايداع الطلب

ليلى كوزميتيك سانايى أنونيم شيركيتى

:اسم طالب التسجيل

تركيا
شركة اجنبية

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

23: ليلى كوزميتيك نو. جاد.1  اورجانيزى سانايى.يايتاش ماه
 تركيا،ينيشيهر دياربكر

3

258 11814 - 142025 ب.قمصية للملكية الفكرية ص
 عمان،شارع الملك عبدهللا الثاني
الصنف
168940

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات قصر وتنظيف؛ منظفات بخالف المستخدمة في العمليات التصنيعية ولغايات
 ملينات لألقمشة تستخدم في الغسيل والكي؛ مزيالت البقع؛،طبية؛ قاصر للغسيل والكي
منظفات غسالة الصحون؛ عطور؛ مستحضرات تجميل غير طبية؛ روائح طيبة؛ مزيالت
روائح كريهة لإلنسان أو الحيوان؛ صابون؛ مستحضرات العناية باألسنان؛ منظفات أسنان؛
ملمعات أطقم األسنان؛ مستحضرات تبييض األسنان؛ غسوالت للفم ليست لغايات طبية؛
مستحضرات كشق (سنفرة)؛ قماش سحج (سنفرة)؛ ورق سحج (للسنفرة)؛ حجر الخفاف؛
معاجين جلخ وكشط؛ مستحضرات صقل للجلد والفينيل والمعادن والخشب؛ ملمعات وكريمات
للجلود والفينيل والمعادن والخشب والشمع للتلميع
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

24/11/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة حمدي البكري وشركاه

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

االردن
تضامن
عمان  ،ص.ب 11196 ,961809:ماركا الشمالية

عنوان التبليغ

عمان  ،ص.ب 11196 ,961809:ماركا الشمالية

رقم العالمة التجارية

168954

من اجل البضائع/الخدمات التالية
العطور والبخور والزيوت العطرية

24/11/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

Hamdi Al Bakri & Partners
Co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman,North Marka , P.O.Box: 961809,
11196

3

Applicant for
Amman,North Marka , P.O.Box: 961809,
Correspondence
11196
Trademark
168954
Class
3

Goods/Services
PERFUMES INCENSE ESSENTIAL OILE
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Date of

25/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Saria Investment Holding,
SAL
Nationality
: LEBANON
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Beirut, Commercial Center, Lebanon

Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
168904
Class
3

Goods/Services
Aloe vera preparations for cosmetic purposes; alum stones
[astringents]; amber [perfume]; antiperspirant soap;
antiperspirants [toiletries]; aromatics [essential oils]; balms
other than for medical purposes;bases for flower perfumes;
beard dyes; bergamot oil; breath freshening sprays; breath
freshening strips; cosmetic preparations for skin care; cosmetic
creams; cosmetic kits; cosmetics; cotton swabs for cosmetic
purposes / cotton sticks for cosmetic purposes; deodorant
soap; depilatory wax; disinfectant soap; eau de cologne; emery
paper; essential oils of cedarwood; essential oils of lemon;
essential oils of citron; ethereal oils / essential; ethereal
essences; extracts of flowers [perfumes]; eyebrow pencils;
eyebrow cosmetics; hair lotions; hair dyes / hair colorants; hair
waving preparations / waving preparations for the hair; hair
spray; hair conditioners; hair straightening preparations;
incense; jasmine oil; lavender oil; lavender water; medicated
soap; moustache wax / mustache wax; musk [perfumery];
perfumery; perfumes; scented wood; scented water; abrasive
paper; shaving preparations; shaving soap; shaving stones
[astringents]; toilet water; toiletries; shampoos.

25/11/2019

: تاريخ ايداع الطلب

.ل.م. ش،سارية انفستمنت هولدنغ

:اسم طالب التسجيل

لبنان
شركة اجنبية

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

 لبنان، الوسط التجاري،بيروت

 مبنى11192 - 921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
3
الصنف
168904

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،] كهرمان [عطر،] حجر الشبة [مواد قابضة،مستحضرات صبار االلوفيرا ألغراض التجميل
 بلسم بخالف،] عطور [زيوت عطرية،] مضادات للعرق [مواد تواليت،صابون مضاد للعرق
، زيت البرغموت، أصباغ اللحي، عناصر أساسية لعطور الزهور،المستخدم ألغراض طبية
، مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة، أشرطة إلنعاش رائحة الفم،رذاذات إلنعاش رائحة الفم
 أعواد، غزل قطني ألغراض التجميل، مستحضرات تجميل، أطقم تجميل،كريمات تجميلية
، صابون مطهر، شمع إزالة الشعر، صابون إلزالة الروائح الكريهة،قطن ألغراض التجميل
 زيوت عطرية من خشب، زيوت عطرية من خشب األرز،) ورق سحج (سنفرة،ماء ا لكولونيا
، زيوت عطرية، خالصات أثيرية، زيوت أثيرية، زيوت عطرية من خشب الكباد،الليمون
) غسوالت (لوشن، مستحضرات تجميل الحواجب، أقالم الحواجب،]خالصات زهور [عطور
، رذاذ (سبراي) للشعر، مستح ضرات تجعيد الشعر، أصباغ للشعر، ملونات للشعر،للشعر
 ماء، زيت الخزامى، زيت الياسمين، بخور، مستحضرات لتمليس الشعر،ملطف للشعر
 خشب، عطور، عطور،) مسك (لصناعة العطور، شمع للشوارب، صابون طبي،الخزامى
 حجارة حالقة، صابون حالقة، مستحضرات حالقة،) ورق سحج (سنفرة، ماء معطر،معطر
. شامبو، مواد تواليت، كولونيا،)(ق ابضات

22

تاريخ ايداع الطلب :

12/12/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة اوفيس كوزمتكس تريدنج )م.م.ح(

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

االمارات العربية المتحدة
مناطق حرة

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Office Cosmetics Trading
)( F.Z.E
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
FREE ZONES
Applicant Career
Applicant Address China Mall – CA099 - Ajman - United Arab
Emirates.

السوق الصيني -سي ايه  ، 099عجمان ،االمارات العربية
المتحده
الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب 11184 - 841153
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، 59
الطابق االرضي
168893

12/12/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضراات تبييض البشرة تحتوي على اللوز ألغراض التجميل ؛ مستحضرات األلوة فيرا (
الصبار ) ألغراض التجميل ،مستحضرات االستحمام (مستحضرات تجميل) ؛ أقنعة الجمال ،
اطقم مستحضرات التجميل .مستحضرات التجميل؛ الكريمات (مستحضرات تجميل) ؛
مستحضرات تجميل الحواجب  ،أقالم الحواجب ؛ الرموش )مواد لصق الرموش االصطناعية
؛ الرموش )مستحضرات تجميل ل  (-؛ اقالم تلميع الشفاه ؛ أحمر الشفاه ،.غسوالت ألغراض
التجميل .مواد المكياج  ،بودرة المكياج ،مستحضرات ازالة مواد التجميل  ،الماسكارا ،أقنعة
(الجمال —) ؛ أقالم الرصاص (مستحضرات تجميل) ؛ أقالم الرصاص (الحواجب) ؛ مسحوق
(مكياج) ؛ مستحضرات اسمرار البشرة بالتعرض للشمس [مستحضرات تجميل] ؛ طالء
(األظافر  )-؛ مستحضرات ازالة طالء االظافر,

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
168893
Class
3

Trademark

Goods/Services
Almond milk for cosmetic purposes; Aloe Vera preparations for
cosmetics purposes; Baths (Cosmetic preparations for); Beauty
;(- masks; Cosmetic kits; Cosmetics; Creams (Cosmetic
Eyebrow cosmetics; Eyebrow pencils; Eyelashes (Adhesives for
Eyelashes ;(— affixing falseLip ;(— (Cosmetic preparations for
;up- glosses; Lipsticks; Lotions for cosmetic purposes; Make
up removing - up preparations; Make- up powder; Make- Make
;preparationsMascara; Masks ;(- Pencils (Cosmetic ;(— (Beauty
tanning- Sun ;(- up- Make) Powder ;(- Pencils (Eyebrow
removing - Varnish ;(— preparations [cosmetics]; Varnish (Nail
preparations.,

23

Date of

12/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Harutoun Sukljian &
Partners Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address , king abdullah 11 street ,Amman,
P.O.Box: 289, 11118

12/12/2019

: تاريخ ايداع الطلب

شركة هارتيون سكلجيان وشركاه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11118 ,289:ب. ص، شارع الملك عبد هللا الثاني، عمان

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

شارع الملك عبد هللا الثاني،  عمان11118 - 289 ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 289 -11118 , king abdullah 11
Correspondence
street ,Amman
Trademark
168774
Class
3

Goods/Services
Balms other than for medical purposes, Baths (Cosmetic
preparations for-), Dry shampoos, Hair lotions, Hair spray, Oils
for cosmetic purposes. Permanent waving (Neutralizers for-),
Shampoos.

3

الصنف

168774

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, | بلسم عدا المستخدم لغايات طبية» مستحضرات تجميلية لإلستحمام» مستحضرات الشامبو
. »الجاف» غسوالت (لوشن) للشعرء زيوت ألغراض التجميل» مبطالت تجعيد الشعر الدائم
.شامبو
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Date of

22/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
BULGARIAN ROSE PLC
Nationality
: BULGARIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Industrial Zone 1, 4300 Karlovo, Bulgaria

: تاريخ ايداع الطلب

بلغاريان روز بي ال سي
بلغاريا
شركة اجنبية

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

 بلغاريا، كارلوفو4300 ،1 إندستلاير زون

11184 - 841153 ب.الخيار الصحيح للملكية الفكرية ص
، 59  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
168894
Class
3

22/12/2019

3

الصنف

Goods/Services
After-shave lotions; Almond oil; Almond soap; Amber [perfume];
Antiperspirant soap; Antiperspirants [toiletries]; Aromatics [essential oils];
;Bath salts, not for medical purposes ;(– Baths (Cosmetic preparations for
Beard dyes; Beauty masks; Beverages (Flavorings [flavourings] for–)
[essential oils]; Cake flavourings [essential oils]; Cakes of toilet soap;
Cleaning preparations; Cleansing milk for ;(–Cedarwood (Essential oils of
toilet purposes; Cloths impregnated with a detergent for cleaning; Colorremoving preparations; Cosmetic kits; Cosmetic preparations for slimming
purposes; Cosmetics; Cosmetics for animals; Creams (Cosmetic –);
Creams (Skin whitening –); Deodorant soap; Deodorants for personal use;
cleaning preparations; Eau de Cologne; Essences- Disinfectant soap; Dry
(Ethereal –); Essential oils; Ethereal essences; Ethereal oils; Extracts of
flowers [perfumes]; Flavorings for beverages[essential oils]; Flavourings
; for beverages [essential oils]; Flavourings for cakes [essential oils]
– Flower perfumes (Bases for); Flowers (Extracts of –) [perfumes]; Foot
perspiration (Soap for –Fumigation preparations [perfumes]; Furbishing ;(
Hair ;(–preparations; Gels (Dental bleachingcolorants; Hair dyes; Hair
lotions; Hair spray; Hair waving preparations; Jelly (Petroleum –) for
Lavender oil; Lavender water; ;(–cosmetic purposes; Kits (Cosmetic
Leaves of plantsLemon (Essential oi ls ;(– (Preparations to make shiny the
;(–Linen (Sachets for perfuming ;(–of Lipsticks; Lotions for cosmetic
purposes; Lotions (Tissues impregnated with cosmetic –); Make-- up; Make
up removing preparations; Masks - up preparations; Make- up powder; Make
– Beauty )); Medicated soap; Milk (Cleansing –) for toilet purposes; Mint
essence [essential oil]; Mint for perfumery; Moustache wax; Mouth
washes, not for medical purposes; Musk [perfumery]; Mustache wax; Nail
care preparations; Oils for cosmetic purposes; Oils for perfumes and
scents; Oils for toilet purposes; Perfumery; Perfumes; Petroleum jelly for
cosmetic purposes; – Pets (Shampoos for); Plants (Preparations to make
shiny the leaves of –); Pomades for cosmetic purposes; Potpourris
Scented ;[fragrances]; Rose oil; Sachets for perfuming linen water;
Scented wood; Shampoos; Shampoos for pets; Shaving preparations;
;Shaving soap Shavingstones, antiseptic; Skin care (Cosmetic
preparations for–); Skin whitening creams; Slimming purposes (Cosmetic
; Smoothing preparat ions [starching]; Soap ;(–preparations for Soap
Soap ;(–Soap (Deodorant ;(– Soap (Cakes of ;(– (Antiperspirant
Disinfecta)nt –); Soap for ;(– foot perspiration; Sprays (Breath freshening
tanning- Sunscreen preparations; Sun preparations [cosmetics]; Swabs
[toiletries]; Ti ssues impregnated with cosmetic lotions; Toilet water;
Toiletries; Washing preparations; Wax (Moustache –); Whitening the skin
(Cream for –).,

168894

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
غسوالت ما بعد الحالقة؛ زيت اللوز؛ صابون اللوز؛ عنبر [عطر]؛ صابون
مضاد للعرق؛ مضادات للعرق [مواد زينة]؛ مواد عطرية [زيوت عطرية]؛
أمالح إستحمام لغير األغراض الطبية؛ مستحضرات تجميلية لإلستحمام؛
أصباغ اللحي؛ أقنعة تجميلية؛ منكهات للمشروبات [زيوت عطرية]؛ منكهات
للكعك [زيوت عطرية]؛ قطع من صابون الزينة؛ زيوت عطرية من خشب
األرز؛ مستحضرات تنظيف؛ حليب منظف ألغراض الزينة؛ قطع قماش
مشربة بمنظفات للتنظيف؛ مستحضرات أزالة األلوان؛ أطقم تجميل؛
مستحضرات تجميل ألغراض التنحيف؛ مستحضرات تجميل؛ مستحضرات
تجميل للحيوانات؛ كريمات تجميلية؛ كريمات لتبييض البشرة؛ صابون إلزالة
الرائحة؛ مزيالت الرائحة لالستخدام الشخصي؛ صابون مطهر؛ مستحضرات
التنظيف الجاف؛ ماء الكولونيا؛ خالصات أثيرية؛ زيوت عطرية؛ خالصات
إثيرية؛ زيوت أثيرية؛ خالصات زهور [عطور]؛ منكهات للمشروبات [زيوت
عطرية]؛ منكهات للمشروبات [زيوت عطرية]؛ منكهات للكعك [زيوت
عطرية]؛ مكونات أساسية لعطور الزهور؛ خالصات زهور [عطور]؛ صابون
لتعرق األقدام؛ مستحضرات تبخير [عطور]؛ مستحضرات تلميع؛ جل تبييض
لونات للشعر؛ أصباغ للشعر؛ لوسيون للشعر؛ رذاذ للشعر؛
ِّ األسنان؛ ُم
مستحضرات تجعيد الشعر؛ هالم ألغراض التجميل (فازلين)؛ أطقم تجميل ؛
زيت الخزامي (الالفندر)؛ ماء الخزامي (الالفندر)؛ مستحضرات لتلميع أوراق
النباتات؛ زيوت عطرية من الليمون؛ أكياس معطرة لتعطير للبياضات؛ طالء
شفاة؛ مناديل ورقية مشربة بلوسيونات تجميلية؛ لوسيونات ألغراض
التجميل؛ مكياج؛ مساحيق مكياج؛ مستحضرات مكياج ؛ مستحضرات إزالة
المكياج؛ أقنعة تجميلية؛ صابون طبي؛ حليب منظف ألغراض الزينة؛ خالصة
النعناع [زيت عطري]؛ نعناع لصناعة العطور؛ شمع للشوارب؛ غسوالت للفم
ليست طبية ألغراض ؛ مسك [لصناعة العطور]؛ شمع للشوارب؛
مستحضرات العناية باألظافر؛ زيوت ألغراض التجميل؛ زيوت للعطور
والروائح؛ زيوت ألغراض الزينة؛ مواد عطرية؛ عطور؛ هالم ألغراض
التجميل (فازلين)؛ شامبو للحيوانات األليفة؛ مستحضرات لتلميع ورق النبات؛
مراهم ألغراض التجميل؛ مزيجات من أوراق الورد المجففة المعطرة
[معطرات]؛ زيت الورد؛ أكياس لتعطير البياضات؛ ماء معطر؛ خشب معطر؛
أنواع الشامبو؛ أنواع الشامبو للحيوانات األليفة؛ مستحضرات حالقة؛ صابون
حالقة؛ أحجار حالقة مطهرة؛ مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة؛ كريمات
تفتيح البشرة ؛ مستحضرات تجميل ألغراض التنحيف؛ مستحضرات تنعيم
[تنشية]؛ صابون؛ صابون مزيل لرائحة العرق؛ عجائن من الصابون؛ صابون
إلزالة الروائح الكريهة؛ صابون مطهر؛ صابون لتعرق األقدام؛ رذاذات
إلنعاش رائحة الفم؛ مستحضرات الوقاية من الشمس؛ مستحضرات لحماية
البشرة عند التعرض للشمس [مستحضرات تجميل]؛ مماسح [مواد زينة]؛
مناديل ورقية مشربة بلوسيونات تجميلية؛ ماء التواليت (كولونيا)؛
مستحضرات زينة ؛ مستحضرات غسيل؛ شمع األرضيات الخشبية المزخرفة
,.(شمع باركية)؛ كريم لتفتيح البشرة

25

Date of

29/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

29/12/2019

: تاريخ ايداع الطلب

" عمار عبد الكريم حافظ "الحاج مصطفى

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

ammar abd - alkareem
hafez "al- haj mustafa"
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman - 93almadina al munwarah st ,
amman, P.O.Box: 927589, 11190

,927589:ب. ص،  شارع المدينة المنورة93 - عمان
11190

Applicant for
P.O.Box 927589 -11190 amman - 198
Correspondence
almadina al munwarah st
Trademark
168804
Class
3

 شارع المدينة198 -  عمان11190 - 927589 ب.ص
المنورة
الصنف
168804

Goods/Services
aromatics essential oils beauty masks cosmetic kits cosmetic
preparations for silmming purposes cosmetics cosmetic creams
skin whitening creams eyebrow cosmetics eyebrows pencils
cosmetic preparations for eyelashes make up make up powder
make up removing preparations mascara nail care prepartions
.pencils cosmetic adhesives for affixing false eyelashes

3

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 اطقم تجميل مستحضرات تجميل لغايات التنحيف-  اقنعة تجميلية-  زيوت عطرية- عطور
مستحضرات تجميل كريمات تجميلية كريمات لتبييض البشرة مستحضرات تجميل الحواجب
اقالم الحواجب مستحضرات تجميل الرموش مكياج مساحيق مكياج مستحضرات ازالة المكياج
.مسكرة مستحضرات العناية باالظافر اقالم تجميلية لواصق لتثبيت الرموش المستعارة
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تاريخ ايداع الطلب :

07/01/2020

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

هيروم كوزمتكس بي في
هولندا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
HEROME COSMETICS B.V
Nationality
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address De Pall 18,1351 JC Almere The
Netherlands

دي بال  1351، 18جيه سي  ،الميري هولندا

الشميساني  ,شارع عبد الحميد باديس  ,عمارة  14عمان ,
األردن ص .ب 11194 - 941781
169006

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
بلسم عدا المستخدم لغايات طبية  -أطقم تجميل  -حفاضات التنظيف المشربة مع مستحضرات
التجميل  -كريمات التدليك التجميلي  -زيوت التجميل  -مستحضرات التجميل  -مستحضرات
التجميل لإلستخدام الشخصي  -منعمات البشرة  -مزيالت للبشرة التالفة  -مستحضرات إزالة
البشرة التالفة  -الزيوت األساسية ألغراض التجميل  -حفاضات التنظيف المشرية مع
مستحضرات التجميل  -حفاضات التنظيف المشربة مع مستحضرات دورات المياه  -ورنيش
ألغراض تجميلية  -زيوت تدليك  -كريمات التدليك اعدا المستخدم لغايات طبية مستحضرات
التجميل عدا المستخدم لغايات طبية  -لوشن للتجميل عدا المستخدم لغايات طبية -
مستحضرات دورات المياه عدا المستخدم الغايات طبية  -زيوت ألغراض التجميل عدا
المستخدم لغايات طبية مراهم ألغراض التجميل  -مستحضرات بدكير  -منتجات العطور
والعطور  -الزيوت األساسية لإلستخدام الشخصي  -زيوت أثيرية  -الزيوت الطبيعية ألغراض
التجميل  -الزيوت األساسية الطبيعية .

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة والوصفية
بمعزل عن العالمه

07/01/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

3

Shmeisani , Abel Hameed Badis Building
#14 Amman , Jordan P.O.Box 94178111194
169006
Class
3

Trademark

Goods/Services
;In Balms other than for medical purposes; cosmetic kits
cleaning pads impregnated with cosmetics; cosmetic massage
;creams; cosmetic oils; cosmetics; cosmetics for personal use
cuticle conditioners; cuticle cream; cuticle removers; cuticle
;removing preparations; essential oils for cosmetic purposes
;imprégnated cleaning pads impregnated with cosmetics
impregnated cleaning pads impregnated with toilet
;preparations; lacquer for cosmetic purposes; massage oils
;massage creams, not medicated; non-medicated cosmetics
 ;non- medicated lotions; non-medicated toilet preparationsmedicated toiletries; oils for cosmetic purposes; ointments for
cosmetic use; pedicure preparations; perfumery and
;fragrances; aromatic oils; essential oils for personal use
ethereal oil
The registration of this mark does not give owners the right to
use the general and descriptive word if used separately from
the mark
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Date of

08/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

active star trading miqdad (moh'd shafiq)
abed qa'dan
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman - marka abu qasim al shabi street ,
P.O.Box: 340576, 11134
Applicant for
P.O.Box 340576 -11134 amman - marka
Correspondence
abu qasim al shabi street
Trademark
168862
Class
3

Goods/Services
Abrasive cloth, Abrasive paper , Abrasives, Adhesives for
affixing false hair, adhesives for cosmetic purposes, after
shave lotion, air fragrance preparations, almond milk for
cosmetic purposes , almond oil , almond soap, purposes,
alum stones, amber, antiperspirant soap, antiperspirants,
aromatics, balms other than for medical purposes, bath
salts, not for medical purposes, cosmetic preparations for
baths, beard dyes, beauty masks, boot polish, breath
freshening sprays, cakes of toilet soap, Cleaning
preparations, cleansing milk for toilet purposes , cloths
impregnated with a detergent for cleaning, cosmetics,
cotton sticks for cosmetic purposes, crams (cosmetic),
creams (skin whitening), dentifrices, deodorant soap,
deodorants for human beings or for animals, depilatories,
depilatory preparations, disinfectant soap, douching
preparations for personal sanitary or deodorant
_| purposes, drying agents for dishwashing machines, dyes,
: eau de cologne, essential oils, eyebrow pencils, false
eyelashes, false nails, hair colorants hair dyes, incense,
jelly petroleum for cosmetic purposes, Lip glosses,
lipsticks, make up, make up powder, make up
preparations, make up removing preparations , Mascara,
masks, massage gels other thank for medical purposes,
medicated soap, milk cleansing for toilet purposes,
mouth washes, not for medical purpose, nail care
preparations, nail polish , nail varnish, nails false, pencils
cosmetic, pencils eyebrow, perfumery, petroleum jelly
for cosmetic purposes, powder (make up), shampoos,
shaving preparations, shaving soap, skin whitening
creams, soap, soap, antiperspirant, soap cakes of, soap
deodorant, soap disinfectant, sunscreen preparations,
sun tanning preparations, swabs, polish for furniture and
- flooring, polishing cream, polishing paper, polishing
preparations, pomades for cosmetic purposes, scented
water, scented wood, shampoos, shaving preparations,
shaving soap, shle cream, shoe polish, skin care cosmetic
preparations, skin whitening creams, slimming purposes
"| cosmetic preparations, smoothing preparations, soaking
laundry, soap, soap antiperspirant, soap cakes of, soap
deodorant, soap disinfectant, windscreen cleaning
liquids, windshield cleaning liquids.

08/01/2020

: تاريخ ايداع الطلب

مقداد محمد شفيق عبد قعدان- مؤسسة النجم الناشط التجارية

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

,340576:ب. ص،  ش ابو القاسم الشابي-  ماركا- عمان
11134
 ش ابو القاسم-  ماركا-  عمان11134 - 340576 ب.ص
الشابي
3
الصنف
168862

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 لواصق لتثبيت الشعر المستعار.  مواد سحج،  ورق سحج، قماش سحج
 مستحضرات تعطير،  غسول لما بعد الحالقة، لواصق ألغراض التجميل.
 كهرمان، صابون اللوز،  زيت اللوز، الجو ا حليب اللوز ألغراض التجميل
 بلسم، عطور زيوت عطرية،  مضادات للعرق،  صابون مضاد للعرق. عطر
،  أمالح استحمام ليست لغايات طبية،عدا المستخدم لغايات طبية
ملمعات،  أقنعة تجميلية، اصباغ اللحى، مستحضرات تجميلية لالستحمام
مستحضرات،  قطع من صابون الزينة،  رذاذات النعاش رائحة الفم،لالحذية
بمنظف لغرض، أقمشة مشربة،  حليب منظف الغراض الزينة، تنظيف
التجميل » كريمات، مستحض رات تجميل ؛ اعواد قطن الغراض، التنظيف
صابون الزالة الروائح،  منظفات أسنان، كريمات لتبييض البشرة، تجميلية
،  مزيالت الروائح ا لكريهه لالستخدام البشري او للحيوانات، الكريهه
 مستحضرات. صابون مطهر، مستحضرات إزالة الشعر. مزيالت شعر
 أصباغ، دوش الغراض الصحة الشخصية او الزالة الروائح الكريهه
 رموش مستعارة.  أقالم الحواجب،  زيوت عطرية،  ماء الكولونيا، تجميلية
 فازلين الغراض.  اصباغ للشعر.  ملونات للشعر،  أظافر مستعارة،
، مساحيق مكياج،  مكياج،  طالء الشفاه، ملمع للشفاه. التجميل
،  اقنعة تجميلية، مسكرة،  مستحضرات ازالة المكياج، مستحضرات مكياج
 حليب منظف، صابون طبي، جل للتدليك عدا المستخدم للغايات الطبية
 مستحضرات العناية. الغراض الزينة ء غسوالت للفم ليستلغايات طبية
 أقالم،  أقالم تجميلية،  طالء أظافر أظافر مستعارة،  ملمع أظافر، باالظافر
 شامبو،  مساحيق مكياج،  فازلين الغراض التجميل،  عطور:الحواجب ؛
، صابون، صابون حالقة كريمات تبيض البشرة، مستحضرات حالقة،.
.  صابون الزالة الروائح الكريهه،  قطع من الصابون، صابون مضاد للعرق
صابون مطهر مستحضرات الوقاية من الشمس » مستحضرات السمرار
 ملمع لألثاث، اعواد قطنءملمع لألثاث. البشرة بالتعرض لشمس
 مراهم.  مستحضرات صقل.  ورق صقل. والرضيات ؛ كريمات صقل
،  مستحضرات حالقة.  شامبو.  خشب معطر. الغراض التجميل ماء معطر
 مستحضرات تجميل،  ملمعات لالحذية، كريمات لالحذية، صابون حالقة
 مستحضرات تجميل ألغراض، للعناية بالبشرة؛ كريمات تبييض البشرة
 صابون،  صابون،  مستحضرات نقع الغسيل، التنحيف مستحضرات تنعيم
 صابون.  صابون الزالة الروائح الكريهة، مضاد للعرق ؛ قطع من الصابون
.مطهرء سوائل تنظيف زجاج السيارات
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

08/01/2020

اسم طالب التسجيل:

هيام وضاح شامل عبد الهادي

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان -مرج الحمام  ،ص.ب11910 ,1521:

عنوان التبليغ

ص.ب  11910 - 1521عمان -مرج الحمام

رقم العالمة التجارية

168965

من اجل البضائع/الخدمات التالية
العطور ومواد التجميل

08/01/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

Heyam Waddah Shamel
Abdelhadi
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman -marj al hamam , P.O.Box: 1521,
11910

3

Applicant for
P.O.Box 1521 -11910 amman -marj al
Correspondence
hamam
Trademark
168965
Class
3

Goods/Services
perfumes and cosmetics
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

14/01/2020

اسم طالب التسجيل:

محمد نجم محمود عوض

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

االردن
مؤسسة فردية
الزرقاء -الرصيفة  ،ص.ب11910 ,1521:

عنوان التبليغ

ص.ب  11910 - 1521الزرقاء -الرصيفة

رقم العالمة التجارية

168750

من اجل البضائع/الخدمات التالية
منظفات كيماوية

14/01/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

Mohammad Najem
Mahmoud Awad
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address zarqa -al rusifa, P.O.Box: 1521, 11910

3

Applicant for
P.O.Box 1521 -11910 zarqa -al rusifa
Correspondence
Trademark
168750
Class
3

Goods/Services
Chemical detergents
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تاريخ ايداع الطلب :

16/01/2020

اسم طالب التسجيل:

احمد محمود خليل الخواجا

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان زهران  ،ص.ب11183 ,830351:

عنوان التبليغ

ص.ب  11183 - 830351عمان /زهران

رقم العالمة التجارية

168813

اعالن الجريدة الرسمية

16/01/2020

Date of

Applicant Name:

AHMED mahmoud khalil
alkhawaja
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman / zahran , P.O.Box: 830351, 11183

الصنف

3

من اجل البضائع/الخدمات التالية
كريمات شعرء بلسم للشعرء جل شعرء غسول (لوشن) للشعر .مسك طبيعي؛ زيوت مركزه
طبيعية؛ مزيالت العرق» صابون الزالة الروائح الكريهه؛ عطور (زيوت عطرية) اقنعة
تجميلية» اطقم تجميل» مستحضرات تجميل؛ كريمات تجميلية؛ كريمات لتبييض البشرة»
زيوت عطرية :مزيالت الشعر؛ اصباغ الشعر ملونات للشعر؛ غسوالت (لوشن)للشعرء رذاذ
(سبراي) للشعرء مكياج» طالء الشفاهء ملمع للشفاهء غسوالت (لوشن)الغراض التجميل؛
مساحيق مكياج» مسكرة ,اقنعة تجميلية)»رموش مستعارة» اظافر مستعارة» مستحضرات
تجعيد الشعر.ء مستحضرات ازالة المكياج» طالء؛ اظافر» مستحضرات العناية باالظافر
زيوت الغراض التجمي لء اقالم تجميلية» اقالم الحواجب؛ عطور مراهم الغراض
التجميل»شامبو .مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة» صابون؛ مستحضرات ازالة
الطالءءاعواد قطن الغراض التجميل؛ :مستحضرات تنظيف» منظفات اسنان» مستحضرات
تلميع؛ مستحضرات للغسيل والكي» بلسم عدا المستخدم لغايات طبية» امالح استحمام ليست
لغايات طبية» مستحضرات تجميلية لالستحمام؛,صابون مطهر صابون؛ صابون كريم؛»
صابون تجميلي» صابون للوجه؛ زيوت للجسم؛ صابون ليفة :بودرة للجسمزيوت الغراض
التجميل» اقالم تجميلية؛ اقالم الحواجب؛ عطورء مراهم الغراض التجميل؛ شامبو,
مستحضرات تجميل للعن اية بالبشرة .صابون؛ مستحضرات ازالة الطالءءاعواد قطن الغراض
التجميل» مستحضرات تنظيفء .منظفات اسنان» مستحضرات تلميع» مستحضرات للغسيل
والكيء بلسم عدا المستخدم لغايات طبية؛ امالح استحمام ليست لغايات طبية» مستحضرات
تجميلية لالستحمام؛)صابون مطهر؛ صابون» صابون كريم؛ صابون تجميلي» صابون للوجه؛
زيوت للجسم؛ صابون ليفة» بودرة للجسم

Applicant for
Attorney Haneen Al-Adwan P.O.Box
Correspondence
830351 -11183 amman /zahran
Trademark
168813
Class
3

Goods/Services
Hair cream, hair conditioner, hair gel, hair lotion, natural musk,
natioral essential oils, body deodorants, deodorant soap,
Aromatics (essential oils), beauty masks, cosmetic kits,
cosmetics , (cosmetic), essential oils, depilatories, hair dyes,
hair colorants, hair lotions, hair spray, make-up, lipsticks, lip
gloss, lotions for cosmetic purposes, make-up powder,
mascara, masks(beauty), false eyelashes, false nails, hair
waving preparations, makeup removing preparations, nail
varnish, nail care preparations, oils for cosmetic purposes,
pencils (cosmetic), pencils (eyebrow), perfumes, pomades for
cosmetic purposes, shampoos, skin care (cosmetic
preparations for), soap, varnish removing preparations,
cotton sticks for cosmetic purposes, cleaning preparations,
dentifrices, furbishing preparations, laundry preparations,
balms other than for medical purposes, bath salts not
for medical purposes, baths(cosmetic preparations for),
disinfectant soap, cream soap, cosmetic soap, facial soap, body
oils,loofah soaps,body powder
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Date of

10/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
jordan chemical industries
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address zarqa- wadi al esh , P.O.Box: 3380, 18111

Applicant for
P.O.Box 3380 -18111 zarqa- wadi al esh
Correspondence
Trademark
168836
Class
3

Goods/Services
dish waching,bleach,class cleaner,fabric clothes,perfume bed
room cleaner,kitchen cleaner,gel floor,polish loor,towelt pow!
cleaner,carpet cleaner,color clothes,wash leaner, shower
gel,hand wash
the registration of this trademark is pursuant to the provision
of article of article 21 pharagraph 3 of the trade mark low

3

10/03/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة الصناعات الكيماوية االردنية
االردن
مساهمة عامة
18111 ,3380:ب. ص،  وادي العش- الزرقاء

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

 وادي العش-  الزرقاء18111 - 3380 ب.ص

عنوان التبليغ

الصنف

168836

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
-  منظف حمامات-  معطر- ملين المالبس- منظف زجاج-  مبيض المالبس- سائل الجلي
 مالبس-  منظف سجاد-  مزيل | التكلس-  ملمع ارضيات-  جل ارضيات- منظف مطابخ
 سائل ايدي-  جل استحمام-  مسحوق غسيل- ملونة
 من قانون العالمات التجاريه3  فقره21 ان تسجيل هذه العالمه تم استنادا الحكام الماده
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تاريخ ايداع الطلب :

30/07/2019

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

رائد خالد سالمة العودات
االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

شارع طبربور  -حي ابو عليا  -منطقة طارق ،
ص.ب11151 , 5110875:
ص.ب  11151 - 5110875شارع طبربور  -حي ابو عليا
 منطقة طارق4
الصنف
168839

من اجل البضائع/الخدمات التالية
فحم

30/07/2019

Date of

Applicant Name:
raed khaled salameh odat
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Tabarbour Street - Abu Alia District -Tareq
Area , P.O.Box: 5110875 , 11151
Applicant for
P.O.Box 5110875 -11151 Tabarbour
Correspondence
Street - Abu Alia Tareq Area
Trademark
168839
Class
4

Goods/Services
charcoal
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تاريخ ايداع الطلب :

09/09/2019

اسم طالب التسجيل:

تونجوي سوالر) هيفي (كو ،.ليمتد.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

)TONGWEI SOLAR (HEFEI
CO., LTD.

دراس وحجازي للملكية الفكرية ص.ب 11190 - 925501
عمان  -االردن  -العبدلي  -مجمع عمان التجاري (الفريد) ط 4
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
طاقة كهربائية؛ شمع (مادة خام)؛ شمع للسيور؛ شمع صناعي؛ زيت صناعي,.

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No. 888, Changning Road, High-tech
District, Hefei, Anhui, China

رقم  ،888شانجننج رود ،هاي -تيك ديستركت ،هيفي ،انهيو،
الصين.

168886

09/09/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

4

Darras & Hijazi Intellectual Property
P.O.Box 925501 -11190 Amman- JordanAbdali, Al-Farid 4th Floor
168886
Class
4

Trademark

Goods/Services
Electrical energy; Wax [raw material]; Belting wax; Industrial
wax; Industrial oil .,
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Date of

03/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

ALJUNDI BROTHERS
COMPANY
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Tabrbour, Above Al Howarri market,
P.O.Box 915, Amman- Jordan 11947,
P.O.Box: 841153, 11184

Goods/Services
Oils, greases , lubricants

: تاريخ ايداع الطلب

الجندي اخوان

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

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

-  عمان،915 .ب. ص،  فوق اسواق الحواري، طبربور
11184 ,841153:ب. ص، 11947 االردن
11184 - 841153 ب.الخيار الصحيح للملكية الفكرية ص
، 59  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
168786
Class
4

03/11/2019

4

الصنف

168786

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 المزلقات،  الشحوم، الزيوت
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

27/11/2019

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

تارجيت براندز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

 1000نيكوليت مول ،مينيابوليس ،مينيسوتا ،55403
الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11192 - 921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 104شارع مكة ،عمان -
االردن
4
الصنف
168901

27/11/2019

Date of

Applicant Name:
Target Brands, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota
55403, USA
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
168901
Class
4

Trademark

CASALUNA
من اجل البضائع/الخدمات التالية
شموع
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء479,054/88 :
تاريخ االدعاء2019/06/18 :

Goods/Services
Candles
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88/479,054
Claim Date: 18/06/2019
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تاريخ ايداع الطلب :

13/06/2018

اسم طالب التسجيل:

اسيتي هايجين اند هيلث اكتيبوالغ

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

سويد
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 03 405جوتبورغ ،السويد

ابو غزالة للملكية الفكرية  -ص.ب  921100عمان 11192
االردن
5
الصنف
168991

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصحية القابلة لالمتصاص وفوط صحية وسدادات قطنية ومناشف والمالبس
الداخلية الستخدامها كحماية للحيض أو سلس البول ،ضمادات للحيض ،مناشف صحية،
مستحضر ات لالستخدام في النظافة المهبلية (طبية) ،بطانات سراويل داخلية ،مناديل مبللة
(طبية) ،سراويل داخلية لألغراض والغايات الصحية ،لبادات اإلرضاع ،لبادات الرضاعة
الطبيعية ،لبادات األمومة

13/06/2018

Date of

Applicant Name:

Essity Hygiene and Health
Aktiebolag
Nationality
: SWEDEN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 405 03 Goteborg, Sweden

Applicant for
 Abu- Ghazaleh Intellectual PropertyCorrespondence
P.O.Box 921100 Amman 11192 , Jordan
Trademark
168991
Class
5

Goods/Services
Absorbent sanitary preparations, sanitary napkins, tampons,
towels, slips for use as menstruation or incontinence
protection; sanitary pads; sanitary towels; preparations for use
;)in vaginal hygiene (medical); panty liners; wet wipes (medical
underpants for sanitary purposes; nursing pads; breast feeding
pads; maternity pads.
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Date of

04/07/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

ARIZONA UNITED FOR
MANUFACTURING OF
PETROCHEICALS
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address abu nsair Amman , P.O.Box: 541422,
11937
Applicant for
P.O.Box 541422 -11937 abu nsair Amman
Correspondence
Trademark
168939
Class
5

Goods/Services
PESTICIDES AND INSECTICIDES AND HERBICIDE
The registration of this trademark should be limited in colour
red, yellow, black and gold according to the printfiled with the
application.

5

04/07/2019

: تاريخ ايداع الطلب

شركة اريزونا المتحدة للصناعات البتروكيماوية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11937 ,541422:ب. ص،  عمان- ابو نصير

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

 عمان-  ابو نصير11937 - 541422 ب.ص

عنوان التبليغ

الصنف

168939

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مبيدات حشرية عشبية
ان تسجيل هذه العالمة محدد بااللوان االحمر والذهبي واالصفر واالسود وذلك بموجب
النموذج المودع مع الطلب
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اعالن الجريدة الرسمية

28/08/2019

: تاريخ ايداع الطلب

Sapro Temizlik Urunleri
Sanayi Ve Ticaret Anonim
Sirketi
Nationality
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Ortakoy san. Bulvari No: 23, SilivriIstanbul / Turkey

سابرو تيميزليك يورونليري سانايي في تيجاريت أنونيم شيركيتي

:اسم طالب التسجيل

تركيا
شركة اجنبية

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

Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 Amman, King Abdullah II Street
Trademark
168928
Class
5

، عمان11814 - 142025 ب.مكتب نادر جميل قمصية ص
شارع الملك عبدهللا الثاني
5
الصنف
168928

Date of

28/08/2019

Applicant Name:

Goods/Services
Pharmaceuticals, birth control pills, vaccines, serums, vitamins,
diagnosis materials, radioactive materials for medical purposes,
bacteriological preparations used for medical and veterinary
medical purposes, alcohol for medical purposes; medicated
cosmetics; dietary supplements for human consumption;
dietary supplements for animals; ; dietary and nutritional
supplements used for weight loss; food for babies;
Pharmaceuticals, medicinal herb teas, herbs for medicinal
purposes; dental cements; molding wax for dentists; hygienic
products, hygienic pads for menstruation, disposable diapers
for incontinence; plaster for medical purposes, bandages for
dressings; babies diapers of paper; babies diapers of textile,
babies napkins of paper, adult diapers of paper, adult diapers of
textile, diapers for pets; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides; air purifying preparations, deodorants
other than for personal purposes; air deodorising reparations;
disinfectant, antiseptics (for destroying germs), detergents for
medical purposes; medicated soap. materials for dressings

 تركيا/ إسطنبول-  سيليفري23 :اورتاكوي سان بولفاري رقم

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مواد، الفيتامينات، األمصال، اللقاحات، حبوب منع الحمل,المستحضرات الصيدالنية
 مستحضرات بكتيرية لإلستخدام الطبي، المواد المشع ة لألغراض الطبية،التشخيص
 الكحول ألغراض طبية؛ مستحضرات تجميل طبية؛ مكمالت للحمية الغذائية،والبيطري
لإلنسان؛ مكمالت للحمية الغذائية الحيوان؛ المكمالت الغذائية والتغذية المستخدمة لفقدان
 األعشاب، شاي األعشاب الطبية،الوزن؛ الغذاء لألطفال الرضع؛ المستحضرات الصيدالنية
 حفاضات،لألغراض الطبية؛ لصاق األسنان؛ قوالب الشمع ألطباء األسنان؛ المنتجات الصحية
، حفاضات لالستعمال الواحد لسلس البول؛ لصقات لألغراض الطبية،صحية للحيض
 المناديل الورقية،ضمادات؛ حفاضات األطفال من الورق؛ حفاضات األطفال من النسيج
 حفاضات للحيوانات، حفاضات الكبار من النسيج، حفاضات الكبار من الورق، لألطفال
 مبيدات األعشاب؛ مستحضرات،االليفة؛ المستحضرات إلبادة الحشرات؛ مبيدات الفطريات
 مزيالت الروائح غير ألغراض شخصية؛ مستحضرات إزالة الروائح الكريهة،تنقية الهواء
 المنظفات لألغراض الطبية؛ الصابون،) المطهرات (إلبادة الجراثيم،للهواء؛ المطهرات
 مواد حشو األسنان.الطبي
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Date of

05/09/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
USV Private Limited
Nationality
: INDIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Arvind Vithal Gandhi Chowk, BSD Marg,
Station Road, Govandi East, Mumbai400088, India,
Applicant for
Correspondence
Trademark

UNITED TRADEMARK & PATENT
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7,
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
168926
Class
5

05/09/2019

: تاريخ ايداع الطلب

يو أس في برايفت ليمتد
الهند
شركة اجنبية

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

, ستايشن رود, بي أس دي مارج,آرفيند فيثال جاندهي تشوك
، . الهند,400088-  مومباي,جوفاندي إيست
ب.الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراعص
الطابق- مجمع شيكاغو- العبدلي-  عمان11190 - 925852
7 مكتي رقم- الثاني
5
الصنف
168926

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

GRASUSTEK
Goods/Services
Pharmaceutical and Medicinal Preparations for Biosimilar range
of products (Pegfilgrastim-Granulocyte Stimulating FactorPharmaceutical Preparation for use in stimulating white blood
cell Production) ; biotechnological preparations for medical
purpose

الخدمات التالية/من اجل البضائع
عامل تحفيز- مستحضرات صيدالنية وطبية لمماثالت حيوية لسلسلة منتجات (بيغفلغراستيم
;) مستحضرات صيدالنية لإلستعمال في تحفيز انتاج خاليا الدم البيضاء- لخلية محببة
.مستحضرات تقنية حيوية لألغراض الطبية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

14/10/2019

اسم طالب التسجيل:

البوراتوريوز كاساسكو اس .ايه .آي .سي.

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

ارجنتين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

بوياكا  ،237بيونس ايريس ،االرجنتين

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11192 - 921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 104شارع مكة ،عمان
االردن
5
الصنف
168907

14/10/2019

Date of

Applicant Name:

Laboratorios Casasco S.
A. I. C.
Nationality
: ARGENTINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Boyaca 237, Buenos Aires, Argentina

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman , Jordan
168907
Class
5

Trademark

ERCANOL
من اجل البضائع/الخدمات التالية
منتج لعالج أمراض الجهاز الهضمي لعالج اإلمساك المزمن عند النساء الالتي ال يستجيبن
للملينات.

Goods/Services
GASTROENTEROLOGY PRODUCT for the treatment of chronic
constipation in women, who do not have response to laxatives.
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Date of

04/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

AlGadeed Pharmaceutical
Industries
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman - shab - industrial city -8street ,
amman, P.O.Box: 66, 11512
Applicant for
P.O.Box 66 -11512 amman - shab Correspondence
industrial city -8street
Trademark
168860
Class
5

Goods/Services
Parmaceutical product (Helps with dry and skin irritations)

04/11/2019

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة الجديد للصناعات الدوائية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

،  عمان، 8  ش- المدينة الصناعية-  سحاب- عمان
11512 ,66:ب.ص
 ش- المدينة الصناعية-  سحاب-  عمان11512 - 66 ب.ص
8
5
الصنف
168860

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
)مستحضر دوائي (يساعد الجلد الجاف ويخفف من تهيج الجلد
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تاريخ ايداع الطلب :

17/11/2019

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

فيبروجين ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
FibroGen, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 409 Illinois Street, San Francisco,
California 94158 U.S.A.

 409إلينوي ستريت ،سان فرانسيسكو ،كاليفورنيا 94158
الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11192 - 921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب
 921100عمان  11192االردن
168713

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصيدالنية,.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء018129294 :
تاريخ االدعاء2019/09/26 :

الصنف

17/11/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

5

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
168713
Class
5

Trademark

Goods/Services
Pharmaceutical preparations.,
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018129294
Claim Date: 26/09/2019
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Date of

10/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Ibraheem Y. Al Dibie/ Abr
Al Belad Drug Store
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman, Byader Wadi Alseer , P.O.Box:
941711, 11194
Applicant for
Amman -Wadi Saqra Building 238 Floor 4
Correspondence
P.O.Box 941238-11194
Trademark
168977
Class
5

Goods/Services
Pharmaceutical and veterinary and health foods, and children,
the sick and plasters and dressings and the materials used in
dental fillings and waxes used in dental materials and
sterilization.
The registration of this mark does not give owners the right to
use the common words if used separately from the mark

10/12/2019

: تاريخ ايداع الطلب

مستودع ادوية عبر البالد/ابراهيم يوسف ابراهيم الدبعي

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

11194 ,941711:ب. ص،  البيادر،عمان

5

 ب. ص4  ج ط238 عماره رقم- وادي صقره- عمان
11194- 941238
الصنف
168977

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات الطبية والبيطرية والصحية واطعمة االطفال والمرضى واللصقات والضمادات
.والمواد المستعملة في حشو االسنا ن والشمع المستعمل في طب االسنان ومواد التعقيم
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة والوصفية
بمعزل عن العالمه
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تاريخ ايداع الطلب :

02/01/2020

اسم طالب التسجيل:

ام اس فارما فينشرز القابضة ذ.م.م

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

بحرين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

البحرين -ميناء المنامه التجاري -البرج الغربي ط22م2239
مبنى  1459شارع  ، 4626ص.ب6 - 20705 :
ص.ب  11195 - 17516عمان  /الدوار السابع بناية زهران
بالزا
5
الصنف
168976

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضر صيدالني ودوائي يستخدم كأشباه قلويات لغايات طبية

02/01/2020

Date of

Applicant Name:

Ms Pharma Ventures
Holding WLL
Nationality
: BAHRAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Behrin-Bahrain Financial Harbour- West
Tower, Level 22, off 2239, Bil, 1459, R4626,
P.O.Box: 20705 - 6
Applicant for
P.O.Box 17516 -11195 Amman - 7th
Correspondence
ciricle zahran building
Trademark
168976
Class
5

Goods/Services
pharmaceutical and medicinal product used as alkaloid for
medical purposes
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Date of

13/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

13/01/2020

: تاريخ ايداع الطلب

. م.شركة نبات للزراعة والتجارة م

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

Nabat Agricultural and
Trading Co .Ltd .
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address
Amman / Al medena Street- jordean ,
amman, P.O.Box: 11953, 11118

،  عمان، االردن-  شارع المدينة المنورة/ عمان
11118 ,11953:ب.ص

Applicant for
Amman- Makkah St no-167 second
Correspondence
floor P.O.Box 6312-11118
Trademark
169007
Class
5

- 167 عمارة رقم- شارع مكة-  عمان11953 - 4888 ب.ص
- 2ط
5
الصنف
169007

Goods/Services
Agricultural pesticide

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مبيد زراعي
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Date of

16/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Ahmed MahmoudKkhalil
Alkhawaja
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman / Zahran , P.O.Box: 830351, 11183

Applicant for
P.O.Box 830351 -11183 AMMAN /
Correspondence
ZAHRAN
Trademark
168814
Class
5

Goods/Services
MEDICINAL creams,herbal creams for medical purposes,
Medicated creams for moisturizing the skin, medicated lotions
and creams for the body skin face and hands, medicinal oils,
medicinal massage oils, herbal honey throat lozenges,
medicated massage oils, massage gels for medical purposes,
sexual stimulant gel, tonics, breathe fresheners for medical
purposes, nutritional supplement energy bars, scalp
psoriasis treatment preparations, medicinal herbs, vitamins,
medicinal shampoos, medicinal oils

5

الصنف

16/01/2020

: تاريخ ايداع الطلب

احمد محمود خليل الخواجا

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
11183 ,830351:ب. ص، عمان زهران

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

 زهران/ عمان11183 - 830351 ب.ص

عنوان التبليغ

168814

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
غسول, كريمات طبية لترطيب البشرة,كريمات عشبية لالغراض الطبية,كريمات طبية
 ملين,زيت التدليك الطبي,زيوت طبية,وكريمات طبية للعناية بالجسم والجلد والوجه واليدين
جل محفز,جيل تدليك الغراض طبية,زيوت طبية للتدليك,حلق باالعشاب والعسل
 عالج صدفية فروة, المكمالت الغذائية للطاقة, معطرات تنفس الغراض طبية,مقويات,جنسيا
 زيوت طبية, شامبو طبي, فيتامينات, اعشاب طبية,الراس
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Date of

20/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
ACell, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 6640 Eli Whitney Drive, Suite 200,
Columbia , Maryland 21046, United States
of America
Applicant for
P.O.Box 18055 -11195 Emmar Towrs , 6th
Correspondence
Circle , Tower a, 11th Floor
Trademark
168958
Class
5

Goods/Services
Scaffold composed of biologically-derived tissue matrix for
management, repair and restoration of tissues; scaffold
composed of biologically-derived tissue matrix for the
management of wounds, pressure ulcers, venous ulcers,
diabetic ulcers, chronic vascular ulcers, tunne!/undermined
wounds, surgical wounds, trauma wounds, burns, skin tears,
abrasions, and lacerations; Scaffold composed of biological
tissue in powdered form for medica! use.

20/01/2020

: تاريخ ايداع الطلب

. انك،ايه سل
امريكا
شركة اجنبية

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

 ماريالند، كولومبيا، 200  سويت، ايلي ويتني درايف6640
.  الواليات المتحدة االمريكية،21046
-  الدوار السادس-  ابراج اعمار11195 - 18055 ب.ص
A- 11 برج الطابق
5
الصنف
168958

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
سقالة,سقالة مكونة من مسندة أنسجة مشتقة بيولوجيأ إلدارة وإصالح وإعادة األ نسجة
مكونة من مسندة أنسجة مشتقة بيولوجيا إلدارة الجروح وقرحة الضغط والقرحة الوريدية
المقوضة والجروح الجراحية/وقرحة السكري والقرحة الوعانية المزمنة والجروح النفقية
 سقالة مكونة من أنسجة,وجروح الرضات والحروق وتشققات وخدوش وتمزقات البشرة
.بيولوجية على هيئة مسحوق لالستخدام الطبي
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

01/09/2019

اسم طالب التسجيل:

SAMAG NAFEA MOHD .
سماح نافع محمد احمد حطاب  /مصنع حطاب لصناعة اكياس البالستيك
AHMAD HATTAB /
HATTAB FOR BLASTIC
INDUSTRY
Nationality
: JORDAN
االردن
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
مؤسسة فردية
Applicant Career
Applicant Address Amman, North Marka, , Amman, P.O.Box:
عمان ،ماركا الشمالية ، ،عمان -ماركا الشمالية ،
2263, 13710
ص.ب13710 ,2263:

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

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

01/09/2019

Date of

Applicant Name:

ص.ب  13710 - 2263عمان ،ماركا الشمالية،
168794

من اجل البضائع/الخدمات التالية
رقائق معدنية للف والتغليف قصدير علب قصدير ارقائق قصدير

الصنف

6

Applicant for
P.O.Box 2263 -13710 Amman, North
Correspondence
Marka,
Trademark
168794
Class
6

Goods/Services
Wrapping and packaging ( Foils of metal for - ) Tin Tin cans Tin
foil
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تاريخ ايداع الطلب :

13/11/2019

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

ديلي جروب كو ،.إل تي دي.
الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
DELI GROUP CO., LTD.
Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Deli Industrial Park, Ninghai County,
Ningbo, Zhejiang, P.R.China

ديلي إندستلاير بارك ،نينغاي كاونتي،نينغبو ،زيجيانغ ،بي.أر،
جمهورية الصين الشعبية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11192 - 921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب
 921100عمان  11192االردن
168714

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خزائن (معدنية أو غير معدنية) ،المعادن على هيئة رقائق أو مسحوق للطابعات ثالثية
األبعاد ،الجلبات (األجهزة المعدنية) ،ساللم معدنية ،مسامير ملولبة للربط من معدن من أجل
الكابالت ،مسامير ملولبة من معدن ،سالسل من معدن ،خطاطيف للمالبس من معدن،
أجراس ،شماعات للحقائب من معدن ،أقفال من معدن بخالف الكهربائية ،أجهزة من معدن
صغيرة ،بكرات لف من معدن غير ميكانيكية للخراطيم المرنة ،صناديق أدوات من معدن
فارغة ،قضبان من معدن من أجل اللحام,.

13/11/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

6

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
168714
Class
6

Trademark

Goods/Services
Safes [metal or non-metal]; metals in foil or powder form for 3D
printers; sleeves [metal hardware]; ladders of metal; binding
;screws of metal for cables; screws of metal; chains of metal
clothes hooks of metal; bells; bag hangers of metal; locks of
metal, other than electric; hardware of metal, small; winding
spools of metal, non-mechanical, for flexible hoses; tool boxes
of metal, empty; rods of metal for welding.,
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تاريخ ايداع الطلب :

14/05/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة البتراء للتقنيات العلمية

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Petra for Scientific and
Techniques co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/ Alquds Str / , Amman, P.O.Box:
1726, 11118

عمان  /شارع القدس  /حي الياسمين  ،عمان ،
ص.ب11118 ,1726:
ص.ب  11118 - 1726عمان  /شارع القدس  /حي الياسمين
168751

14/05/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
سيور لالالت  ،رؤوس اسطوانات للمكائن  ،مولدات كهربائيه  ،االت تشكيل القوالب  ،االت
خت م للغايات الصناعيه  ،مكابس طباعه  ،باستثناء ماكينات طحن القهوة ومضخات الحريق و
المياه

7

Applicant for
P.O.Box 1726 -11118 Amman/ Alquds Str
Correspondence
/yasmine
Trademark
168751
Class
7

Goods/Services
belts for machines , cylinder heads for engines , dynamos ,
moulding machines ,for industrial purposes typographic
presses , except coffee grinders , fire and water pumps
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

24/11/2019

اسم طالب التسجيل:

تايزهو جراندفار إنترناشونال تريدنج كو ،.ال تي دي.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

TAIZHOU GRANDFAR
INTERNATIONAL
TRADING CO., LTD.

رووم  ، 1333بيلدينج بي ،جاني مانسيون ،تايزهو ،زهيجيانج،
الصين
قمصية للملكية الفكرية ص.ب 258 11814 - 142025
شارع الملك عبدهللا الثاني ،عمان
الصنف
168930

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مضخات [آالت]؛ مضخات تهوية الحواض تربية االحياء المائية؛ مضخات طرد مركزي؛ آالت
زراعية؛ مك ائن تدار بالهواء المضغوط؛ مولدات كهربائية؛ اجهزة غسيل؛ آالت لحام
كهربائية؛ مسدسات لرش الدهانات؛ عدد تحمل باليد بخالف التي تدار يدويا

24/11/2019

7

Date of

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Room 1333, Building B, Junyue Mansion,
Taizhou, Zhejiang, China
Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
168930
Class
7

Goods/Services
pumps [machines]; aerating pumps for aquaria; centrifugal
;pumps; agricultural machines; compressed air machines
dynamos; washing apparatus; welding machines, electric; spray
guns for paint; hand-held tools, other than hand-operated

52

تاريخ ايداع الطلب :

03/06/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة مستودع ادوية اوتار

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -منطقة عرجان -حي الجرن -شارع الشهيد -عمارة 37
 ،ص.ب11118 ,7351:
ص.ب  11118 - 7351عمان -منطقة عرجان -حي الجرن -
شارع الشهيد -عمارة 37
9
الصنف
168881

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تطبيق إلكتروني قابل للتنزيل على الهاتف الذكي النقال

03/06/2019

Date of

Applicant Name:

Awtar Drug Store
Company Ltd
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -arjan Area -Shahid Street ,
P.O.Box: 7351, 11118
Applicant for
 P.O.Box 7351 -11118 Amman -arjan AreaCorrespondence
Shahid Street
Trademark
168881
Class
9

Goods/Services
Downloadable software applications for smartphones
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تاريخ ايداع الطلب :

16/06/2019

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

شركة زكف للتطبيقات الذكية ذ.م.م
االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -الشميساني -شارع عبد الحميد شرف عمارة ،
ص.ب11193 ,930214:
ص.ب  11193 - 930214عمان -الشميساني -شارع عبد
الحميد شرف عمارة
9
الصنف
168875

من اجل البضائع/الخدمات التالية
برمجيات الكمبيوتر ؛ برمجيات تطبيقات الكمبيوتر للهواتف المحمولة والحواسيب المحمولة
باليد ؛ برمجيات الكمبيوتر واأللعاب ؛ تطبيقات البرمجيات الحاسوبية القابلة للتنزيل تطبيقات
األجهزة النقالة القابلة للتنزيل ؛ برمجيات ألعاب الفيديو ؛ برمجيات األلعاب الحاسوبية ؛
برامج ألعاب الفيديو التفاعلية برامج وبرمجيات األلعاب اإللكترونية

16/06/2019

Date of

Applicant Name:
ZKF for Smart Apps
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
– Applicant Address Shmesani -Abdalhameedshraf Street
Amman Jordan , P.O.Box: 930214, 11193
Applicant for
 P.O.Box 930214 -11193 ShmesaniCorrespondence
AbdalhameedShraf Street -Amman Jordan
Trademark
168875
Class
9

Goods/Services
Computer software ; computer application software for mobile
phones and handheld computers ; computer software for
; betting . downloadable computer software applications
; downloadable mobile applications ; video game software
; computer game software ; interactive video game programs
electronic game programs and software ; electronic game
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تاريخ ايداع الطلب :

28/07/2019

اسم طالب التسجيل:

شينزين اوني تكنولوجي كو ،.ليمتد.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،502جيشينغ بلدنغ ايه  ،1نو ،1049 .مينزي افينيو ،شينيو
كوميونيتي ،مينزي اس تي ،.ونغهوا ديست ،.شينزين،
غوانغدونغ ،الصين
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11192 - 921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،عمان -
االردن
9
الصنف
168995

من اجل البضائع/الخدمات التالية
سماعات الرأس ،سماعات الهاتف ،فالتر العدسة ،خزائن لمكبرات الصوت ،سماعات الرأس،
سماعات األذن الالسلكية ،كاميرات الفيديو ،لوحات مفاتيح الحاسوب ،فأرة الحاسوب ،اآلالت
الحاسبة ومعدات معالجة البيانات ،فالتر(مرشحات) لألشعة فوق البنفسجية للتصوير
الفوتوغرافي ،حقائب للكاميرات ومعدات التصوير الفوتوغرافي ،مشاعل (ضوء
ومضي/فالش) لالستخدام في التصوير الفوتوغرافي ،سماعات الرأس الالسلكية للهواتف
الذكية.

28/07/2019
Shenzhen Ouni
Technology Co., Ltd.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 502, Jisheng Bldg A1, No. 1049, Minzhi
Avenue, Xinniu Community, Minzhi St.,
Longhua Dist., Shenzhen, Guangdong,
China
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street Amman - Jordan
Trademark
168995
Class
9

Goods/Services
Headphones; Telephone headsets; Lens filters; Cabinets for
;loudspeakers; Headphones; Wireless ear buds; Camcorders
Computer keypads; Computer mouse; Calculating machines
and data-processing equipment; Filters for ultraviolet rays, for
;photography; Bags for cameras and photographic equipment
Flashlights for use in photography; Wireless headsets for
smartphones.

55

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

28/07/2019

اسم طالب التسجيل:

شينزين اوني تكنولوجي كو ،.ليمتد.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

 ،502جيشينغ بلدنغ ايه  ،1نو ،1049 .مينزي افينيو ،شينيو
كوميونيتي ،مينزي اس تي ،.ونغهوا ديست ،.شينزين،
غوانغدونغ ،الصين
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11192 - 921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،عمان -
االردن
9
الصنف
168993

28/07/2019
Shenzhen Ouni
Technology Co., Ltd.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 502, Jisheng Bldg A1, No. 1049, Minzhi
Avenue, Xinniu Community, Minzhi St.,
Longhua Dist., Shenzhen, Guangdong,
China
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street Amman - Jordan
Trademark
168993
Class
9

ONIKUMA
من اجل البضائع/الخدمات التالية
سماعات الرأس ،سماعات الهاتف ،فالتر العدسة ،خزائن لمكبرات الصوت ،سماعات الرأس،
سماعات األذن الالسلكية ،كاميرات الفيديو ،لوحات مف اتيح الحاسوب ،فأرة الحاسوب ،اآلالت
الحاسبة ومعدات معالجة البيانات ،فالتر(مرشحات) لألشعة فوق البنفسجية للتصوير
الفوتوغرافي ،حقائب للكاميرات ومعدات التصوير الفوتوغرافي ،مشاعل (ضوء
ومضي/فالش) لالستخدام في التصوير الفوتوغرافي ،سماعات الرأس الالسلكية للهواتف
الذكية.

Goods/Services
Headphones; Telephone headsets; Lens filters; Cabinets for
;loudspeakers; Headphones; Wireless ear buds; Camcorders
Computer keypads; Computer mouse; Calculating machines
and data-processing equipment; Filters for ultraviolet rays, for
;photography; Bags for cameras and photographic equipment
Flashlights for use in photography; Wireless headsets for
smartphones.
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Date of

20/08/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Cambridge Boxhill
Language Assessment
Pty Ltd
Nationality
: AUSTRALIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address PO BOX 16136, COLLINS STREET WEST,
VICTORIA 8007, Australia
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street Amman - Jordan
168987
Class
9

Goods/Services
Computer programmes (programs) and recorded software
distributed online; Electronic publications including those sold
and distributed online; Computer programs (downloadable
software); Educational materials in the form of computer
programmes for teaching languages; Computer software;
Computer software (programs); Training manuals in the form of
a computer program; Education software; Interactive education
software.
Special condition: Claiming blue and white colors.

20/08/2019

: تاريخ ايداع الطلب

كامبريدج بوكسهيل النغويج اسيسمنت بيه تي واي ليمتد

:اسم طالب التسجيل

استراليا
شركة اجنبية

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

 فيكتوريا، كولينز ستريت ويست،16136 بيه اوه بوكس
 أستراليا،8007
 مبنى11192 - 921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
9
الصنف
168987

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 المنشورات،برامج الحاسوب (البرامج) والبرمجيات المسجلة الموزعة على اإلنترنت
 برامج الحاسوب (برمجيات قابلة،اإللكترونية بما في ذلك تلك التي تباع وتوزع عبر اإلنترنت
، برمجيات الحاسوب، مواد تعليمية على شكل برامج حاسوب لتعليم اللغات،)للتحميل
 برمجيات، أدلة ارشادات التدريب على شكل برنامج حاسوب،)برمجيات الحاسوب (البرامج
. برمجيات التعليم التفاعلي،التعليم

. مع المطالبة بااللوان االزرق واالبيض:اشتراطات خاصة
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Date of

09/09/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Qingdao Hisense
Electronics Co., Ltd.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No. 218, Qianwangang Road, Qingdao
Economic & Technological Development
Zone, Qingdao, China

Goods/Services
Computer software applications, downloadable; Computer
software, recorded; Tablet computers; Laptop computers;
computer programs, downloadable; Video telephones; Mobile
telephones; Cell phones; Intercommunication apparatus;
Smartphones; Television apparatus; Portable media players;
Audio- and video-receivers; Set-top boxes; Remote control
apparatus.,

: تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.كيونجداو هايسينس الكترونيكس كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

 كيونجداو ايكونوميك اند، كيانوانجانج رود، 218 رقم
 الصين،  كيونجداو،تيكنولوجي ديفيلوبمنت زون
11190 - 925501 ب.دراس وحجازي للملكية الفكريةص
4  مجمع عمان التجاري (الفريد) ط-  العبدلي-  االردن- عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Darras & Hijazi Intellectual Property
P.O.Box 925501 -11190 Amman- JordanAbdali, Al-Farid 4th Floor
168888
Class
9

09/09/2019

9

الصنف

168888

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تطبيقات برامج كمبيوتر (للتحميل)؛ برمجيات كمبيوتر مسجلة؛ اجهزة الكمبيوتر اللوحي؛
اجهزة الكمبيوتر المحمول؛ برامج كمبيوتر (للتحميل)؛ هواتف فيديو؛ هواتف متنقلة؛ هواتف
محمولة؛ اجهزة اتصال داخلي؛ هواتف ذكية؛ اجهزة التلفاز؛ مشغالت وسائط محمولة؛ اجهزة
,استقبال الصوت والفيديو؛ ريسيفرات؛ اجهزة التحكم عن بعد
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Date of

09/09/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

TONGWEI SOLAR (HEFEI)
CO., LTD.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No. 888, Changning Road, High-tech
District, Hefei, Anhui, China

Goods/Services
Inverters [electricity]; Heat regulating apparatus; Electric
apparatus for commutation; Solar batteries; Batteries, electric;
Distribution boxes [electricity]; Distribution boards [electricity];
Distribution consoles [electricity]; Electro-dynamic apparatus
for the remote control of railway points; Electric installations for
the remote control of industrial operations; Remote control
apparatus; Current rectifiers; Junction boxes [electricity];
Modems .,

: تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.تونجوي سوالر )هيفي ( كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

، انهيو، هيفي،تيك ديستركت-  هاي، شانجننج رود،888 رقم
.الصين
11190 - 925501 ب.دراس وحجازي للملكية الفكرية ص
4  مجمع عمان التجاري (الفريد) ط-  العبدلي-  االردن- عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Darras & Hijazi Intellectual Property
P.O.Box 925501 -11190 Amman- JordanAbdali, Al-Farid 4th Floor
168887
Class
9

09/09/2019

9

الصنف

168887

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
محوالت(كهربائية)؛ اجهزة تنظيم الحرارة؛ اجهزة كهربائية لتبديل التيار الكهربائي؛ بطاريات
شمسية؛ بطاريات كهربائية؛ صناديق توزيع كهربائية؛ لوحات توزيع كهربائية؛ دواليب توزيع
كهربائية؛ اجهزة اليكترويناميكية للتحكم عن بعد بنقاط السكك الحديدية؛ منشات كهربائية
للتحكم عن بعد بالعمليات الصناعية ؛ اجهزة تحكم عن بعد؛ مقومات التيار الكهربائي؛
,.صناديق توصيل كهربائية؛ اجهزة المودم
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تاريخ ايداع الطلب :

18/09/2019

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

شركة عالم الثقة للبرمجيات
االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
World Trust soft company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman wasfi al tal str , P.O.Box: 2559,
11953

عمان -الجاردنز شارع وصفي التل  ،ص.ب,2559:
11953
ص.ب  11953 - 2559عمان -الجاردنز شارع وصفي التل
168705

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اجهزة نقاط بيع  ،قارئات شيفرات االعمدة  ،دروج كاش  ،طابعات باركود  ،طابعات فواتير
حرارية  ،ميزان مع طابعة ملصق  ،برامج نقاط البيع  ،برامج انظمة محاسبية متكاملة ،
اجهزة كمبيوتر محمول  ،شاشات تسعير  ،اجهزة مراقبة دوام  ،كاميرات مراقبة .

18/09/2019

Date of

9

Applicant for
P.O.Box 2559 -11953 amman wasfi al tal
Correspondence
str
Trademark
168705
Class
9

Goods/Services
point of sale terminals , barcode scanner , barcode readers ,
cash drawer , barcode printer , thermal receipt printer , barcode
label scale , pos software , erp software , pda , price checker ,
time attendance machine , control system .
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تاريخ ايداع الطلب :

29/09/2019

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

لوي فويتون مالوتييه
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Louis Vuitton Malletier
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2, rue du Pont Neuf, 75001 Paris

 ،رو دو بون نوف 75001 ،باريس

سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م مص.ب - 435
 11821عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز
168769

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي
والسينمائي واأل جهزة واألدوات البصرية وأجهزة وأدوات الوزن والقياس واإلشارة والمراقبة
(اإلشراف) واإلنقاذ والتعليم؛ أجهزة تسجيل وإرسال ونسخ الصوت والصور؛ وسائط تخزين
بيانات مغناطيسية؛ أقراص تسجيل الصوت؛ حقائب وعلب لكاميرات تصوير الفيديو أو
األجهزة الفوتوغرافية؛ األقراص المدمجة وأقراص الفيديو الرقمية وغيرها من وسائط
التسجيل الرقمية؛ اآلالت الحاسبة؛ أجهزة معالجة البيانات؛ الحواسيب ومعدات الحواسيب؛
لبادات الفأرة؛ مشغل ومضي لناقل تتابعي مشترك؛ مفكرات إلكترونية؛ برامج ألعاب كمبيوتر؛
برامج كمبيوتر مسجلة؛ برامج الحواسيب ،والهواتف النقالة (البرمجيات القابلة للتنزيل) و
المنشورات االلكترونية القابلة للتنزيل مباشرة (ان -الين) أو من االنترنت؛ ألبسة العين
والنظارات والنظارات الشمسية والنظارات الواقية لأللعاب الرياضية؛ إطارات النظارات؛
عدسات النظارات والعدسات الالصقة؛ علب النظارات أو العدس ات الالصقة؛ المناظير الثنائية
(البصرية)؛ أغطية الحواسيب المحمولة؛ الحقائب المصممة للحواسيب المحمولة؛ كاميرات
(التصوير الفوتوغرافي)؛ عوامات اإلشارات وعوامات المواقع؛ الهواتف والهواتف الخلوية
والهواتف الذكية والحواسيب اللوحية والمساعدات اإللكترونية الشخصية ومشغالت االم بي
ثري؛ ملحقات الهواتف والهواتف الخلوية والهواتف الذكية واألجهزة اللوحية والمساعدات
الشخصية الرقمية ومشغالت االم بي ثري وتحديدا أطقم استعمال الهواتف من دون اليدين
والبطاريات والعلب واألغلفة واألغطية الخارجية وأجهزة الشحن وأحزمة أو أشرطة التعليق
التي تربط بالمعصم وسماعات األذن؛ المحافظ والعلب للهواتف الخلوية والمعدات الهاتفية؛
الساعات الذكية.

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء4539200 :
تاريخ االدعاء2019/04/01 :

29/09/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

9

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
168769
Class
9

Trademark

Goods/Services
Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision),
life-saving and teaching apparatus and instruments, apparatus
;for recording, transmission, reproduction of sound or images
magnetic data media; sound recording discs; bags and cases
for video cameras or photographic apparatus; compact disks,
DVDs and other digital recording media; calculating machines,
data processing equipment, computers and computer
equipment; mouse pads; USB flash drives, electronic agendas,
computer game software, recorded computer programs,
programs for computers, for mobile telephones (downloadable
software) and electronic publications downloadable on-line or
from the Internet; eyewear, eyeglasses, sunglasses, goggles for
;sports; eyeglass frames; spectacle lenses, contact lenses
cases for eyeglasses or for contact lenses; binoculars; sleeves
;for laptop computers; bags adapted for laptop computers
;cameras (photography); signaling buoys, positioning buoys
telephones, cellular phones, smartphones, tablets, personal
electronic assistants and MP3 players; accessories for
telephones, cellular phones, smartphones, tablets, PDAs and
MP3 players, particularly hands-free kits for telephones,
batteries, covers, casings, facings, chargers, straps or lanyards,
earphones; bags and cases for cellular phones and telephone
equipment; smartwatches.
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 4539200
Claim Date: 01/04/2019
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Date of

28/10/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

SHENZHEN KTC
TECHNOLOGY CO., LTD.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Floor 1-5, Building 1, No. 4023 Wuhe
Avenue, Gangtou Community, Bantian
Street, Longgang District, Shenzhen,
Guangdong, China
Applicant for
Darras & Hijazi Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 925501 -11190 Amman- JordanAbdali, Al-Farid 4th Floor
Trademark
168884
Class
9

Goods/Services
Computer software, recorded; Computer peripheral devices;
Electronic pens [visual display units]; Interactive touch screen
terminals; Cameras [photography]; Projection screens; Remote
control apparatus; Television apparatus; Video screens;
Electronic interactive whiteboards.,

28/10/2019

: تاريخ ايداع الطلب

 ليمتد،.شينزهين ك تي سي تيكنولوجي كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

 جانجتوي، ويهي افينيو4023  رقم،1  مجمع5- 1 طابق
 شينزهين، مقاطعة لونجانج، شارع بانتيان، كومينيتي
 الصين،جيانجدونج
11190 - 925501 ب.دراس وحجازي للملكية الفكرية ص
4  مجمع عمان التجاري (الفريد) ط-  العبدلي-  االردن- عمان
9

الصنف

168884

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
برمجيات كمبيوتر مسجلة ؛ أجهزة ملحقة بالكمبيوتر؛ أقالم الكترونية (وحدات عرض
بصري)؛ شاشات لمس تفاعلية؛ كاميرات تصوير فوتوغرافي؛ شاشات عرض؛ أجهزة تحكم
,عن بعد؛ أجهزة تلفاز؛ شاشات فيديو؛ الواح كتابة تفاعلية الكترونية
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تاريخ ايداع الطلب :

29/10/2019

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

أبل انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Apple Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address One Apple Park Way, Cupertino, California
95014

وان أبل بارك واي ،كوبرتينو ،كاليفورنيا 95014

سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م م ص.ب - 435
 11821عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز
168763

الصنف

29/10/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

9

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
168763
Class
9

Trademark

AIRPODS PRO
من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحواسيب؛ العتاد الحاسوبي؛ العتاد الحاسوبي القابل للبس؛ الحواسيب المحمولة باليد؛
الحواسيب اللوحية؛ األجهزة واألدوات الخاصة باالتصاالت السلكية والالسلكية؛ الهواتف؛
الهواتف النقالة؛ الهواتف الذكية؛ أجهزة االتصاالت الالسلكية لنقل الصوت والبيانات
والصور والمحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو وذات الوسائط المتعددة؛ أجهزة اتصال
الشبكات؛ األجهزة الرقمية االلكترونية المحمولة باليد التي تسمح بالدخول الى االنترنت ومن
اجل ارسال واستالم وتخزين المكالمات الهاتفية والبريد االلكتروني وغيرها من البيانات
الرقمية؛ األجهزة الرقمية االلكترونية القابلة للبس التي تسمح بالدخول الى االنترنت ومن اجل
ارسال واستالم وتخزين المكالمات الهاتفية والبريد االلكتروني وغيرها من البيانات الرقمية؛
الساعات الذكية؛ أجهزة متابعة النشاطات القابلة للبس؛ االساور الموصولة [أدوات قياس]؛
قارئات الكتب االلكترونية؛ البرمجيات الحاسوبية؛ البرمجيات الحاسوبية من اجل اعداد او
تشكيل او تشغيل او التحكم باألجهزة النقالة والهواتف النقالة واألجهزة القابلة للبس
والحواسيب واألجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب وعلب الدخول وأجهزة التلفزيون
ومشغالت الصوت والفيديو؛ برمجيات تطوير التطبيقات؛ برمجيات العاب الحاسوب؛
المحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو والمحتويات ذات الوسائط المتعددة المسجلة مسبقا
والقابلة للتنزيل؛ األجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب؛ األجهزة الطرفية للحواسيب والهواتف
النقالة واألج هزة االلكترونية النقالة واألجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية
والنظارات الذكية وسماعات االذن وسماعات الرأس وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت
الصوت والفيديو؛ األجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب القابلة للبس؛ األجهزة الطرفية القابلة
للبس الستخدامها مع ا لحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة والساعات
الذكية والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت
والفيديو؛ أجهزة قياس التسارع؛ أجهزة قياس االرتفاع؛ أجهزة قياس المسافة؛ أجهزة تسجيل
المسافة؛ عدادات الخطى؛ أجهزة قياس ا لضغط؛ مؤشرات الضغط؛ شاشات مراقبة وشاشات
عرض وأجهزة عرض مثبتة على الرأس وسماعات رأسية الستخدامها مع الحواسيب
والهواتف الذكية واألجهزة االلكترونية النقالة واألجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعات
الذكية والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون ومشغالت ومسجالت الص وت والفيديو؛ النظارات
الذكية؛ النظارات الثالثية االبعاد؛ النظارات؛ النظارات الشمسية؛ عدسات النظارات؛ زجاج
البصريات؛ المنتجات البصرية؛ األجهزة واألدوات البصرية؛ الكاميرات؛ فالشات للكاميرا؛
شاشات عرض للحواسيب وأجهزة الهاتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة
اإللكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون ومشغالت
وسجالت الصوت والفيديو؛ لوحات المفاتيح وفأرات الحاسوب ولبادات فأرات الحاسوب
والطابعات ومشغالت األقراص ومشغالت األقراص الصلبة؛ أجهزة تسجيل ونسخ الصوت؛
مشغالت ومسجال ت الصوت والفيديو الرقمية؛ مكبرات الصوت؛ اجهزة تضخيم واستقبال
الصوت؛ أجهزة صوتية خاصة بالمركبات؛ أجهزة التسجيل والتعرف على الصوت؛ سماعات
األذن؛ سماعات الرأس؛ الميكروفونات؛ أجهزة التلفزيون؛ أجهزة االستقبال وشاشات
التلفزيون؛ علب الدخول؛ أجهزة الراديو؛ أجهزة إرسال واستقبال الراديو؛ األجهزة الخاصة
باألنظمة العالمية لتحديد المواقع؛ األدوات المالحية؛ أجهزة تحكم للتحكم بالحواسيب
والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات
الذكية والنظارات الذكية ومشغالت ومسجالت الصوت وا لفيديو وأجهزة التلفزيون ومكبرات
الصوت وأجهزة التضخيم وأنظمة العرض السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛
األجهزة القابلة للبس للتحكم بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة
واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية ومشغالت ومسجالت
الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون ومكبرات الصوت وأجهزة التضخيم وأنظمة العرض
السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ أجهزة تخزين البيانات؛ شرائح الحاسوب؛
بطاقات االئتمان المشفرة وقارئات البطاقات؛ األجهزة الطرفية المستخدمة في الدفع
ا اللكتروني ونقاط المعامالت؛ بطاقات االئتمان المشفرة وقارئات البطاقات؛ األجهزة الطرفية
المستخدمة في الدفع االلكتروني ونقاط المعامالت؛ البطاريات؛ أجهزة شحن البطاريات؛ أجهزة
الوصل والقارنات واألسالك والكوابل وأجهزة الشحن ومساند وصل األجهزة ومحطات
االرساء والمه ايئات الكهربائية واإللكترونية الستخدامها مع كافة المنتجات السابقة؛ واجهات

Goods/Services
;Computers; computer hardware; wearable computer hardware
handheld computers; tablet computers; telecommunications
;apparatus and instruments; telephones; mobile telephones
smart phones; wireless communication devices for the
transmission of voice, data, images, audio, video, and
;multimedia content; network communication apparatus
handheld digital electronic devices capable of providing access
to the internet and for the sending, receiving, and storing
telephone calls, electronic mail, and other digital data; wearable
digital electronic devices capable of providing access to the
internet, for sending, receiving and storing of telephone calls,
electronic mail, and other digital data; smart watches; wearable
;]activity trackers; connected bracelets [measuring instruments
electronic book readers; computer software; computer software
for setting up, configuring, operating or controlling mobile
devices, mobile telephones, wearable devices, computers,
computer peripherals, set top boxes, televisions, and audio and
video players; application development software; computer
game software; downloadable pre-recorded audio, video and
multimedia content; computer peripheral devices; peripheral
devices for computers, mobile telephones, mobile electronic
devices, wearable electronic devices, smart watches, smart
glasses, earphones, headphones, set top boxes, and audio and
;video players and recorders; wearable computer peripherals
wearable peripherals for use with computers, mobile
telephones; mobile electronic devices, smart watches, smart
glasses, televisions, set top boxes, and audio and video players
and recorders; accelerometers; altimeters; distance measuring
apparatus; distance recording apparatus; pedometer; pressure
measuring apparatus; pressure indicators; monitors, display
screens, head mounted displays, and headsets for use with
computers, smart phones, mobile electronic devices, wearable
electronic devices, smart watches, smart glasses, televisions,
and audio and video players and recorders; smart glasses; 3D
spectacles; eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical
;glass; optical goods; optical apparatus and instruments
cameras; flashes for cameras; display screens for computers,
mobile telephones, mobile electronic devices, wearable
electronic devices, smart watches, smart glasses, televisions,
and audio and video players and recorders; keyboards, mice,
mouse pads, printers, disk drives, and hard drives; sound
recording and reproducing apparatus; digital audio and video
players and recorders; audio speakers; audio amplifiers and
receivers; motor vehicle audio apparatus; voice recording and
;voice recognition apparatus; earphones; headphones
microphones; televisions; television receivers and monitors; set
top boxes; radios; radio transmitters and receivers; global
;positioning systems (GPS devices); navigational instruments
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remote controls for controlling computers, mobile telephones,
mobile electronic devices, wearable electronic devices, smart
watches, smart glasses, audio and video players and recorders,
televisions, speakers, amplifiers, home theatre systems, and
entertainment systems; wearable devices for controlling
computers, mobile telephones, mobile electronic devices,
wearable electronic devices, smart watches, smart glasses,
audio and video players and recorders, televisions, speakers,
amplifiers, home theatre systems, and entertainment systems;
data storage apparatus; computer chips; encoded credit cards
and card readers; electronic payment and point of transaction
terminals; encoded credit cards and card readers; electronic
payment and point of transaction terminals; batteries; battery
chargers; electrical and electronic connectors, couplers, wires,
cables, chargers, docks, docking stations, and adapters for use
with all of the aforesaid goods; interfaces for computers,
computer peripherals, mobile telephones, mobile digital
electronic devices, wearable electronic devices, smart watches,
smart glasses, televisions, set top boxes, and audio and video
players and recorders; protective films adapted for computer
screens; covers, bags, cases, sleeves, straps and lanyards for
computers, mobile telephones, mobile digital electronic devices,
wearable electronic devices, smart watches, smart glasses,
earphones, headphones, set top boxes, and audio and video
players and recorders; selfie sticks; chargers for electronic
cigarettes; remote controls; electronic voice command and
recognition apparatus for controlling the operations of
consumer electronics devices and residential systems.
Priority claim: Claim Country: LI
Claim No.: 2019-451
Claim Date: 13/06/2019

بينية للحواسيب واألجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة
اإللكترونية الرقمية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات
الذكية وأجهزة التل فزيون وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ االغطية
الرقيقة الواقية المعدة لشاشات الحاسوب؛ االغطية الخارجية والحقائب والعلب والمحافظ
واالحزمة وأشرطة التعليق للحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة االلكترونية الرقمية النقالة
واالجهزة االلكترونية القابلة ل لبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وسماعات االذن
وسماعات الرأس وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ قضبان التصوير
الذاتي؛ أجهزة الشحن الخاصة بالسجائر اإللكترونية؛ أجهزة التحكم عن بعد؛ األجهزة
اإللكترونية ذات التحكم الصوتي والتعرف على الصوت للتحكم بعمليات تشغيل األجهزة
.اإللكترونية االستهالكية ونظم المباني السكنية

LI : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
451- 2019 :رقم االدعاء
2019/06/13 :تاريخ االدعاء
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Date of

30/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Louis Vuitton Malletier
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2, rue du Pont Neuf, 75001 Paris

Goods/Services
Computer software and systems; computer programs (software)
for the management of multimodal transit operations and the
traceability of physical and financial flows; software for the
management, supervision and traceability activities of the
product distribution supply chain, in order to strengthen the
customer relationship; computer software for blockchain
technology; recorded computer programs, computer and mobile
phone programs (downloadable software) and downloadable
electronic publications on-line or from the Internet; electronic
payment devices online; computer software and systems
allowing the creation and management of cryptocurrency;
software intended for the activities of the management,
supervision and traceability of the distribution logistics of
products via a system of cryptocurrency.
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 4547739
Claim Date: 30/04/2019
Special condition: Marked with the colours black and turquoise
as filed at the trade mark office.

: تاريخ ايداع الطلب

لوي فويتون مالوتييه
فرنسا
شركة اجنبية

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

 باريس75001 ، رو دو بون نوف،2

- 435 ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان11821

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
168755
Class
9

30/10/2019

9

الصنف

168755

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
البرمجيات واألنظمة الحاسوبية؛ البرامج الحاسوبية (برمجيات) إلدارة عمليات النقل المتعدد
الوسائط وتتبع التدفقات المادية والمالية؛ البرمجيات إلدارة سلسلة توريد توزيع المنتجات
وأنشطة اإلش راف عليها وتتبعها لتعزيز عالقة العمالء؛ البرمجيات الحاسوبية الخاصة بتقنية
سلسلة الكتل؛ البرامج الحاسوبية المسجلة وبرامج الحواسيب والهواتف المحمولة
الين) أو من- (البرمجيات القابلة للتنزيل) والمنشورات اإللكترونية القابلة للتنزيل مباشرة (ان
الين)؛ البرمجيات واألنظمة الحاسوبية التي- اإلنترنت؛ أجهزة الد فع اإللكتروني مباشرة (ان
تسمح بإنشاء وإدارة العملة المشفرة؛ البرمجيات المخصصة ألنشطة إدارة لوجستيات توزيع
.المنتجات عبرة نظام العملة المشفرة واإلشراف عليها وتعقبها

FR : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
4547739 :رقم االدعاء
2019/04/30 :تاريخ االدعاء
 العالمة محددة باللون األس ود والفيروزي كما مودع لدى مسجل العالمات:اشتراطات خاصة
.التجارية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

06/11/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة طالل ابو غزاله العالمية –ش.م .ل ) اوف شور(

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

لبنان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

بيروت  -المصيطبة – العقار رقم  4/2052القسم ايه ،لبنان

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11192 - 921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 104شارع مكة ،عمان -
االردن
9
الصنف
168916

06/11/2019

Date of

Applicant Name:

Talal Abu Ghazaleh
)Global-SAL (Offshore
Nationality
: LEBANON
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Beirut- Mousaytbe- Plot 2052/4 Bloc A,
Lebanon
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
168916
Class
9

Trademark

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجهزة الحاسوب وأجهزة الحاسوب المكتبية وأجهزة الحاسوب الصغيرة المحمولة وأجهزة
الحاسوب المحمولة (البتوب) وأجهزة الحاسوب اللوحية والخوادم وأجهزة الحاسوب الطرفية
وقطع الغيار والملحقات الخاصة بها ،الشاشات ولوحات المفاتيح وفأرة الحاسوب والطابعات
والماسحات الضوئية وأجهزة التحكم عن ب عد وأجهزة العرض والمعالجات المشتركة وأجهزة
المودم (المضمان  /ملحق حاسوبي لتبادل المعلومات مع حواسيب أخرى) ومحركات األقراص
الثابتة (وحدة تخزين بيانات رئيسية في الحاسوب) ومحركات األقراص المضغوطة للقراءة /
الكتابة ومحركات قراءة  /كتابة الفيديو الرقمي ومحركات األقراص الضوئية ،محركات األقراص
ذات الحالة الصلبة وبالتحديد أقراص تخزين القنوات الليفية (معدات تخزين شبكية) وأقراص
القنوات الليفية للتخزين الفرعي (وحدات تخزين شبكية فرعية) وأقراص تخزين واجهة نظام
الحاسوب الصغيرة (يستخدم لوصل عدة أجهزة) ومحركات األشرطة لالس تخدام في أنظمة
الحاسوب ،محطات المنافذ (محطة لتثبيت وشحن األجهزة) وشواحن البطاريات ومكبرات
الصوت واللوحات والرقائق اإللكترونية أو لوحات ورقائق الذاكرة والكابالت والموصالت
وجميعها لالستخدام مع أجهزة الحاسوب ،برمجيات تشغيل الحاسوب واألدوات المساعدة جميها
يباع معا كوحدة واحدة ،أجهزة الحاسوب الشخصية والمحمولة ،بطاقات الذاكرة وبطاقات فالش
مدمجة (بطاقات تخزين) ،بطاقات الوسائط الذكية (وحدة تخزين) وأجهزة أقالم الحاسوب
والبطاريات وشواحن البطاريات وسماعات الرأس ومحوالت الطاقة الكهربائية ومحوالت الطاقة
الكهربائية للمرك بات ولوحات المفاتيح والماسحات الضوئية وحماالت إلعادة الشحن واالتصال
باألجهزة واألجهزة الطرفية األخرى والكابالت الكهربائية والموصالت الخاصة بمعدات
الحاسوب أعاله وأجهزة الحاسوب الطرفية وبالتحديد أجهزة المودم (المضمان  /ملحق
حاسوبي لتبادل المعلومات مع حواسيب أخرى) وكابالت الحاسوب ،برمجيات الحاسوب وأجهزة
شبكة الحاسوب وبالتحديد المفاتيح وأجهزة التوجيه (جهاز طرفي حاسوبي لتوجيه رزم
البيانات) ،أجهزة الحاسوب وبالتحديد جدران الحماية والهاتف ،الواقيات ألجهزة الحاسوب
الصغيرة المحمولة وأجهزة الحاسوب المحمولة (البتوب) وأجهزة الحاسوب اللوحي.

Goods/Services
Computers, desktop computers, notebook computers, laptop
computers, tablets computers, servers, computer peripheral
devices and parts and fittings therefor; monitors, keyboards,
mouses, printers, scanners, remote control devices,
projectors, co-processors, modems, hard disk drives, CD
;read/write drives, digital video read/write drives, optical drives
solid state drives, namely, fibre channel disk storage, fiber
channel disk sub-storage, SCSI disk storage and tape drives
for use in computer systems; docking stations, battery
chargers, speakers and, electronic or memory boards and
;chips, cables and connectors, all for use with computers
computer operating and utility software all sold together as a
unit; personal and handheld computers; memory cards,
compact flash cards; smart media cards, computer styli,
batteries, battery chargers, headphones, electric power
adapters, vehicle electric power adapters, keyboards,
scanners, cradles for recharging and connecting to other
devices and peripherals, electric cables and connectors for the
above computer hardware and computer peripherals, namely,
modems, computer cables; computer software, computer
network devices, namely, switches and routers; computer
hardware, namely, firewalls and telephony; sleeves for
notebook computers, laptop computers and tablet computers

اشتراطات خاصة :مع المطالبة باللون البني.
التنازل :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة ()multi
بمعزل عن العالمه

Special condition: Claiming brown colors.
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use word (multi) if used separately from the mark
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تاريخ ايداع الطلب :

07/11/2019

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

جي بي اس أفيون ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
GPS Avion LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware
19801

 1209أورانج ستريت ،ولمنغتن ،ديالوير 19801

سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م م ص.ب - 435
 11821عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز
168767

الصنف

07/11/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

9

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
168767
Class
9

Trademark

AIRTAG
من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحواسيب؛ العتاد الحاسوبي؛ العتاد الحاسوبي القابل للبس؛ الحواسيب المحمولة باليد؛
الحواسيب اللوحية؛ األجهزة واألدوات الخاصة باالتصاالت السلكية والالسلكية؛
الهواتف؛ الهواتف النقالة؛ الهواتف الذكية؛ أجهزة االتصاالت الالسلكية لنقل الصوت
والبيانات والصور والمح تويات الصوتية ومحتويات الفيديو وذات الوسائط المتعددة؛
أجهزة اتصال الشبكات؛ األجهزة الرقمية االلكترونية المحمولة باليد التي تسمح
بالدخول الى االنترنت ومن اجل ارسال واستالم وتخزين المكالمات الهاتفية والبريد
االلكتروني وغيرها من البيانات الرقمية؛ األجهزة الرق مية االلكترونية القابلة للبس
التي تسمح بالدخول الى االنترنت ومن اجل ارسال واستالم وتخزين المكالمات الهاتفية
والبريد االلكتروني وغيرها من البيانات الرقمية؛ الساعات الذكية؛ أجهزة متابعة
النشاطات القابلة للبس؛ االساور الموصولة [أدوات قياس]؛ قارئات الكتب االلكترونية؛
البرمجيات الحاسوبية؛ البرمجيات الحاسوبية من اجل اعداد او تشكيل او تشغيل او
التحكم باألجهزة النقالة والهواتف النقالة واألجهزة القابلة للبس والحواسيب واألجهزة
الطرفية الملحقة بالحواسيب وعلب الدخول وأجهزة التلفزيون ومشغالت الصوت
والفيديو؛ برمجيات تطوي ر التطبيقات؛ برمجيات العاب الحاسوب؛ المحتويات الصوتية
ومحتويات الفيديو والمحتويات ذات الوسائط المتعددة المسجلة مسبقا والقابلة للتنزيل؛
األجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب؛ األجهزة الطرفية للحواسيب والهواتف النقالة
واألجهزة االلكترونية النقالة واألجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية
والنظارات الذكية وسماعات االذن وسماعات الرأس وعلب الدخول ومشغالت
ومسجالت الصوت والفيديو؛ األجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب القابلة للبس؛
األجهزة الطرفية القابلة للبس الستخدامها مع الحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة
اإللك ترونية النقالة والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون وعلب
الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ أجهزة قياس التسارع؛ أجهزة قياس
االرتفاع؛ أجهزة قياس المسافة؛ أجهزة تسجيل المسافة؛ عدادات الخطى؛ أجهزة قياس
الضغط؛ مؤشرات الضغط؛ شاشات مراقبة وشاشات عرض وأجهزة عرض مثبتة على
الرأس وسماعات رأسية الستخدامها مع الحواسيب والهواتف الذكية واألجهزة
االلكترونية النقالة واألجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات
الذكية وأجهزة التلفزيون ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ النظارات الذكية؛
النظارات الثالثية االبعاد؛ النظارات؛ النظارات الشمسية؛ عدسات النظارات؛ زجاج
البصريات؛ المنتجات البصرية؛ األجهزة واألدوات البصرية؛ الكاميرات؛ فالشات
للكاميرا؛ شاشات عرض للحواسيب وأجهزة الهاتف النقالة واألجهزة اإللكترونية
النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة
التلفزيون ومشغالت وسجالت الصوت والفيديو؛ لوحات المفاتيح وفأرات الحاسوب
ولبادات فأرات الحاسوب والطابعات ومشغالت األقراص ومشغالت األقراص الصلبة؛
أجهزة تسجيل ونسخ الصوت؛ مشغالت ومسجالت الصوت والفيديو الرقمية؛ مكبرات
الصوت؛ اجهزة تضخيم واستقبال الصوت؛ أجهزة صوتية خاصة بالمركبات؛ أجهزة
التسجيل والتعرف على الصوت؛ سماعات األذن؛ سماعات الرأس؛ الميكروفونات؛
أجهزة التلفزيون؛ أجهزة االستقبال وشاشات التلفزيون؛ علب الدخول؛ أجهزة الراديو؛
أجهزة إرسال واستقبال الراديو؛ األجهزة الخاصة ب األنظمة العالمية لتحديد المواقع؛
األدوات المالحية؛ أجهزة تحك م للتحكم بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة
اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات
الذكية ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون ومكبرات الصوت
و أجهزة التضخيم وأنظمة العرض السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛
األجهزة القابلة للبس للتحكم بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة
واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية ومشغالت
ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون ومكبرات الصوت وأجهزة التضخيم
وأنظمة العرض السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ أجهزة تخزين البيانات؛
شرائح الحاسوب؛ بطاقات االئتمان المشفرة وقارئات البطاقات؛ األجهزة الطرفية

Goods/Services
;Computers; computer hardware; wearable computer hardware
handheld computers; tablet computers; telecommunications
apparatus and instruments; telephones; mobile telephones; smart
phones; wireless communication devices for the transmission of
voice, data, images, audio, video, and multimedia content; network
communication apparatus; handheld digital electronic devices
capable of providing access to the internet and for the sending,
receiving, and storing telephone calls, electronic mail, and other
digital data; wearable digital electronic devices capable of providing
access to the internet, for sending, receiving and storing of
telephone calls, electronic mail, and other digital data; smart
watches; wearable activity trackers; connected bracelets [measuring
instruments]; electronic book readers; computer software; computer
software for setting up, configuring, operating or controlling mobile
devices, mobile telephones, wearable devices, computers, computer
;peripherals, set top boxes, televisions, and audio and video players
;application development software; computer game software
;downloadable pre-recorded audio, video and multimedia content
computer peripheral devices; peripheral devices for computers,
mobile telephones, mobile electronic devices, wearable electronic
devices, smart watches, smart glasses, earphones, headphones, set
top boxes, and audio and video players and recorders; wearable
computer peripherals; wearable peripherals for use with computers,
mobile telephones; mobile electronic devices, smart watches, smart
glasses, televisions, set top boxes, and audio and video players and
recorders; accelerometers; altimeters; distance measuring
apparatus; distance recording apparatus; pedometer; pressure
measuring apparatus; pressure indicators; monitors, display
screens, head mounted displays, and headsets for use with
computers, smart phones, mobile electronic devices, wearable
electronic devices, smart watches, smart glasses, televisions, and
audio and video players and recorders; smart glasses; 3D
;spectacles; eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical glass
optical goods; optical apparatus and instruments; cameras; flashes
for cameras; display screens for computers, mobile telephones,
mobile electronic devices, wearable electronic devices, smart
watches, smart glasses, televisions, and audio and video players and
recorders; keyboards, mice, mouse pads, printers, disk drives, and
hard drives; sound recording and reproducing apparatus; digital
audio and video players and recorders; audio speakers; audio
amplifiers and receivers; motor vehicle audio apparatus; voice
;recording and voice recognition apparatus; earphones; headphones
microphones; televisions; television receivers and monitors; set top
boxes; radios; radio transmitters and receivers; global positioning
systems (GPS devices); navigational instruments; remote controls
for controlling computers, mobile telephones, mobile electronic
devices, wearable electronic devices, smart watches, smart glasses,
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audio and video players and recorders, televisions, speakers,
amplifiers, home theatre systems, and entertainment systems;
wearable devices for controlling computers, mobile telephones,
mobile electronic devices, wearable electronic devices, smart
watches, smart glasses, audio and video players and recorders,
televisions, speakers, amplifiers, home theatre systems, and
entertainment systems; data storage apparatus; computer chips;
encoded credit cards and card readers; electronic payment and point
of transaction terminals; encoded credit cards and card readers;
electronic payment and point of transaction terminals; batteries;
battery chargers; electrical and electronic connectors, couplers,
wires, cables, chargers, docks, docking stations, and adapters for
use with all of the aforesaid goods; interfaces for computers,
computer peripherals, mobile telephones, mobile digital electronic
devices, wearable electronic devices, smart watches, smart glasses,
televisions, set top boxes, and audio and video players and
recorders; protective films adapted for computer screens; covers,
bags, cases, sleeves, straps and lanyards for computers, mobile
telephones, mobile digital electronic devices, wearable electronic
devices, smart watches, smart glasses, earphones, headphones, set
top boxes, and audio and video players and recorders; selfie sticks;
chargers for electronic cigarettes; electronic collars to train animals;
electronic agendas; apparatus to check stamping mail; cash
registers; mechanisms for coin-operated apparatus; dictating
machines; hemline markers; voting machines; electronic tags for
goods; prize selection machines; facsimile machines; weighing
apparatus and instruments; measures; electronic notice boards;
measuring apparatus; wafers [silicon slices]; integrated circuits;
amplifiers; fluorescent screens; remote controls; lights conducting
filaments [optical fibers]; electric installations for the remote control
of industrial operations; lightning arresters; electrolyzers; fire
extinguishers; radiological apparatus for industrial purposes; life
saving apparatus and equipment; whistle alarms; animated cartoons;
egg-candlers; dog whistles; decorative magnets; electrified fences;
portable remote-controlled car retarders; electrically heated socks;
electronic voice command and recognition apparatus for controlling
the operations of consumer electronics devices and residential
systems; personal digital assistants; heat regulating apparatus;
thermostats; monitors, sensors, and controls for air conditioning,
heating, and ventilation devices and systems; electric regulating
apparatus; electric light regulators (dimmers); lighting control
apparatus; electrical outlets; electrical and electronic switches;
alarms, alarm sensors, and alarm monitoring systems; smoke and
carbon monoxide detectors; electric and electronic locks and latches
for doors and windows; electric and electronic controls for garage
doors; residential security and surveillance systems
Priority claim: Claim Country: LI
Claim No.: 2019-383
Claim Date: 08/05/2019

المستخدمة في الدفع االلكتروني ونقاط المعامالت؛ بطاقات االئتمان المشفرة وقارئات
البطاقات؛ األجهزة الطرفية المستخدمة في الدفع االلكتروني ونقاط المعامالت؛
البطاريات؛ أجهزة شحن البطاريات؛ أجهزة الوصل والقارنات واألسالك والكوابل
وأجهزة الشحن ومساند وصل األجهزة ومحطات االرساء والمهايئات الكهربائية
واإللكترونية الستخدامه ا مع كافة المنتجات السابقة؛ واجهات بينية للحواسيب
واألجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية الرقمية
النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة
التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ االغطية الرقيقة
الواقية المعدة لشاشات الحاسوب؛ االغطية الخارجية والحقائب والعلب والمحافظ
واالحزمة وأشرطة التعليق للحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة االلكترونية الرقمية
النقالة واالجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية
وس ماعات االذن وسماعات الرأس وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت
والفيديو؛ قضبان التصوير الذاتي؛ أجهزة الشحن الخاصة بالسجائر اإللكترونية؛
األطواق اإللكترونية لتدريب الحيوانات؛ المفكرات االلكترونية؛ األجهزة المعدة لفحص
البريد المختوم؛ آالت تسجيل النقد؛ اآلليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقد؛ آالت
اإلمالء؛ محددات أطراف المالبس؛ آالت التصويت؛ الملصقات اإللكترونية المعدة
للبضائع؛ آالت اختيار الجوائز؛ آالت الفاكس؛ أجهزة وأدوات قياس الوزن؛ المقاييس؛
لوحات اإلعالنات اإللكترونية؛ أجهزة القياس؛ الرقاقات [الشرائح السيليكونية]؛
الدارات المتكاملة؛ مضخمات الصوت؛ الشاشات الفلورية؛ أجهزة التحكم عن بعد؛
الفتائل المعدة لتوصيل الضوء [األلياف البصرية]؛ المنشآت الكهربائية للتحكم عن بعد
بالعمليات الصناعية ؛ مانعات الصواعق؛ أجهزة التحليل الكهربائي؛ طفايات الحرائق؛
األجهزة اإلشعاعية لألغراض الصناعية؛ أجهزة ومعدات اإلنقاذ؛ صفارات اإلنذار؛
الصور الكرتونية المتحركة؛ أجهزة فحص البيض؛ صفارات للكالب؛ مغناطيسات
للزينة؛ األسوار المكهربة؛ معوقات السيارات القابلة للنقل المتحكم بها عن بعد؛
الجوارب التي تحمى كهربائيا؛ األجهزة اإللكترونية ذات التحكم الصوتي والتعرف على
الصوت للتحكم بعمليات تشغيل األجهزة اإللكترونية االستهالكية ونظم المباني السكنية؛
المساعدات الرقمية الشخصية؛ اجهزة تنظيم الحرارة؛ الثيرموستات (منظمات
الحرارة)؛ شاشات وأجهزة استشعار واجهزة تحكم ألجهزة وانظمة تكييف الهواء
والتدفئة والت هوية؛ اجهزة التنظيم الكهربائية ؛ منظمات الضوء الكهربائية (خافتات
الضوء)؛ اجهزة التحكم في اإلضاءة؛ المنافذ الكهربائية؛ المفاتيح الكهربائية
وااللكترونية؛ أجهزة إنذار وأجهزة استشعار ألجهزة اإلنذار وانظمة مراقبة اجهزة
االنذار؛ انظمة الكشف عن الدخان واول اوكسيد الكربون؛ االقفال والمزالج الخاصة
باألبواب والنوافذ الكهربائية وااللكترونية؛ أجهزة تحكم كهربائية والكترونية ألبواب
.المرآب ؛ انظمة امن ومراقبة المباني السكنية

LI : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
383- 2019 :رقم االدعاء
2019/05/08 :تاريخ االدعاء
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Date of

اعالن الجريدة الرسمية

10/11/2019

Applicant Name:
Uber Technologies, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1455 Market Street, 4th Floor, San
Francisco, California 94103

: تاريخ ايداع الطلب

. انك،أُبر تكنولوجيز
امريكا
شركة اجنبية

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

، سان فرنسيسكو، الطابق الرابع، ماركت ستريت1455
94103 كاليفورنيا
- 435 ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان11821

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
168756
Class
9

10/11/2019

9

الصنف

168756

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

UBER PRO
Goods/Services
Software; downloadable software for users to administer,
access, monitor, and manage loyalty programs and rewards;
downloadable software for earning, tracking, and redeeming
loyalty rewards, points, and discounts.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 البرمجيات القابلة للتنزيل للمستخدمين إلدارة برامج ومكافآت الوالء والحصول،البرمجيات
عليها ومراقبتها وإدارتها؛ البرمج يات القابلة للتنزيل لكسب مكافآت الوالء والنقاط
.والخصومات وتتبعها واستردادها
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Date of

01/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Waed Hussein Adel
Habash
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Jabal AL-Hussein, Al-Karmel Street,
Building Number 85, Amman, Jordan,
P.O.Box: 142025, 11814
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
168932
Class
9

Goods/Services
Eyeglasses; Spectacle cases; Eyeglass cords; Eyeglass frames;
Eyeglass chains; Goggles for sports; Magnifying glasses
[optics]; Pince-nez; Pince-nez cases; Pince-nez chains; Pincenez cords; Pince-nez mountings; Cases (Eyeglass-); Spectacle
frames; Spectacle glasses; Spectacles [optics]; Sunglasses;
Waling glasses; Amplifiers; Astrophotography (Lenses for-);
Contact lenses; Contact lenses (Containers for-); Correcting
lenses [optics]; Eyepieces; Eyepieces (Instruments containing ); Lens hood; Lenses (Optical-); Objectives [lenses] [optics];
Spherometers; Optical discs; Optical goods; Protection devices
against X-rays, not for medical purposes; X-ray apparatus not
for medical purposes; Transmitters of electronic signals; Signs,
luminous; Telescopes; Testing apparatus not for medical
purposes.

01/12/2019

: تاريخ ايداع الطلب

وعد حسين عادل حبش

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة

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

،  األردن، عمان،85  عمارة رقم، شارع الكرمل،جبل الحسين
11814 ,142025:ب.ص

9

258 11814 - 142025 ب.قمصية للملكية الفكرية ص
 عمان،شارع الملك عبدهللا الثاني
الصنف
168932

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 نظارات واقية، سالسل للنظا رات، أطر للنظارات، خيوط للنظارات، علب للنظارات،نظارات
 سالسل، علب نظارات أنفية، نظارات أنفية،) نظارات مكبرة (بصرية،لأللعاب الرياضية
 أطر، علب للنظارات، سنادات للنظارات األنفية، أشرطة للنظارات األنفية،للنظارات األنفية
،) نظارات موارا ة (حماية، نظارات شمسية،) نظارات (بصرية، عدسات للنظارات،للنظارات
 اوعية للعدسات، عدسات الصقة، عدسات للتصوير الفوتوغرافي الفلكي،عدسات مضخمة
، أدوات تحتوي على عدسات عينية، عدسات عينية، ) عدسات تقويم البصر (بصرية،الصقة
، أجهزة قياس تقوس العدسات،) عدسات شيئية (بصرية، عدسات بصرية،أغطية عدسات
 جهاز أشعة، أجهزة واقية من أشعة إكس ليست لغايات طبية، سلع بصرية،أقراص بصرية
، تلسكوبات، إشارات ضوئية، أجهزة إرسال إشارات إلكترونية،إكس ليست لغايات طبية
.أجهزة اختبار ليست لغايات طبية
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Date of

01/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Giant Waed Trading Est /
Waed Hussein Adel
Habash
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Jabal AL-Hussein, Al-Karmel Street,
Building Number 85, Amman, Jordan,
P.O.Box: 142025, 11814
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
168931
Class
9

Goods/Services
Eyeglasses; Spectacle cases; Eyeglass cords; Eyeglass frames;
Eyeglass chains; Goggles for sports; Magnifying glasses
[optics]; Pince-nez; Pince-nez cases; Pince-nez chains; Pincenez cords; Pince-nez mountings; Cases (Eyeglass-); Spectacle
frames; Spectacle glasses; Spectacles [optics]; Sunglasses;
Waling glasses; Amplifiers; Astrophotography (Lenses for-);
Contact lenses; Contact lenses (Containers for-); Correcting
lenses [optics]; Eyepieces; Eyepieces (Instruments containing ); Lens hood; Lenses (Optical-); Objectives [lenses] [optics];
Spherometers; Optical discs; Optical goods; Protection devices
against X-rays, not for medical purposes; X-ray apparatus not
for medical purposes; Transmitters of electronic signals; Signs,
luminous; Telescopes; Testing apparatus not for medical
purposes.

01/12/2019

: تاريخ ايداع الطلب

وعد حسين عادل حبش

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة

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

،  األردن، عمان،85  عمارة رقم، شارع الكرمل،جبل الحسين
11814 ,142025:ب.ص

9

258 11814 - 142025 ب.قمصية للملكية الفكرية ص
 عمان،شارع الملك عبدهللا الثاني
الصنف
168931

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 نظارات واقية، سالسل للنظارات، أطر للنظارات، خيوط للنظارات، علب للنظارات،نظارات
 سالسل، علب نظارات أنفية، نظارات أنفية،) نظارات مكبرة (بصرية،لأللعاب الرياضية
 أطر، علب للنظارات، سنادات للنظارات األنفية، أشرطة للنظارات األنفية،للنظارات األنفية
،) نظارات موارا ة (حماية، نظارات شمسية،) نظارات (بصرية، عدسات للنظارات،للنظارات
 اوعية للعدسات، عدسات الصقة، عدسات للتصوير الفوتوغرافي الفلكي،عدسات مضخمة
، أدوات تحتوي على عدسات عينية، عدسات عينية، ) عدسات تقويم البصر (بصرية،الصقة
، أجهزة قياس تقوس العدسات،) عدسات شيئية (بصرية، عدسات بصرية،أ غطية عدسات
 جهاز أشعة، أجهزة واقية من أشعة إكس ليست لغايات طبية، سلع بصرية،أقراص بصرية
، تلسكوبات، إشارات ضوئية، أجهزة إرسال إشارات إلكترونية،إكس ليست لغايات طبية
.أجهزة اختبار ليست لغايات طبية
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تاريخ ايداع الطلب :

01/12/2019

اسم طالب التسجيل:

يونيلومين غروب كو ،.ليمتد

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

UNILUMIN GROUP CO.,
LTD

الخيار الصحيح للملكية الفكرية ص.ب 11184 - 841153
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، 59
الطابق االرضي
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
إشارات النيون؛ خافتات للضوء الكهربي [منظمات]؛ لوحات إعالنات إلكترونية؛ ألواح تحكم
[كهرباء]؛ أضواء وامضة (اشارات مضيئة)؛ لوحات إعالنات إلكترونية؛ الصمام الضوئي؛
أجهزة إشارات المرور (أجهزة التأشير)؛ شاشات فلورية (فلورسنت)؛ الالفتات ،المضيئة؛
شاشة عرض بلورية؛ مصابيح نقالة لإلشارة؛ لوحات مؤشرات إلكترونية؛أجهزة أشباه
الموصالت, .

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Yongfu Rd., Qiaotou Village, Fuyong 112
Town, Baoan District, Shenzhen 518103
China

 112يونغفو آر دي ،.كياوتو فيلدج ،فويونغ تاون ،باوان
ديستريكت ،شينزهين  518103الصين

168897

01/12/2019

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
168897
Class
9

Trademark

Goods/Services
neon signs; light dimmers [regulators], electric; electronic
notice boards; control panels [electricity]; flashing
;lights(luminous signals); electronic bulletin boards; phototube
;traffic-light apparatus [signalling devices]; fluorescent screens
;luminous; LED ,signsdisplay screens; signal lanterns
conductor devices.,- electronic indicator boards; semi
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تاريخ ايداع الطلب :

16/12/2019

اسم طالب التسجيل:

ديسكوفري كوميونيكيشنز ،ال ال سي

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 8403كولسفيل رود ،سيلفر سبرينغ ،ميريالند 20910
الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11192 - 921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة عمان -
االردن
9
الصنف
168900

من اجل البضائع/الخدمات التالية
التسجيالت السمعية والبصرية المسجلة مسبقا واألشرطة الصوتية وأشرطة الفيديو وأقراص
الفيديو واألقراص المدمجة وأقراص الفيديو الرقمية وبرمجيات الوسائط المتعددة المسجلة
على قرص مضغوط وجميعها تختص بموضوعات ذات المصلحة اإلنسانية العامة ،ألعاب
التعلم اإللكترونية على طبيعة برمجيات األلعاب اإللكترونية لألغراض التعليمية ،أقراص ألعاب
الفيديو ،أقراص ألعاب الحاسوب ،برامج األلعاب اإللكترونية ،الوسائط الرقمية وبالتحديد
مقاطع الفيديو المسجلة مسبقا القابلة للتنزيل ومقاطع الصوت المسجلة مسبقا والنصوص
والرسومات الموجودة في أجهزة الحاسوب الشخصية اإللكترونية واألجهزة الالسلكية
المحمولة و جميعها تختص بموضوعات ذات المصلحة اإلنسانية العامة ،برمجيات قابلة
للتنزيل لألجهزة الهواتف المحمولة ،النظارات الشمسيه,.

16/12/2019

Date of

Applicant Name:

Discovery
Communications, LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 8403 Colesville Road, Silver Spring,
Maryland 20910 USA
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street Amman - Jordan
168900
Class
9

Trademark

Goods/Services
Pre-recorded audiovisual recordings, audiotapes, videotapes,
video discs, compact discs, DVDs and multimedia software
recorded on CD-ROM, all featuring subjects of general human
interest; electronic learning games in the nature of electronic
;game software for educational purposes; video game discs
computer game discs; electronic game programs; digital media,
namely, downloadable pre-recorded video clips, pre-recorded
audio clips, text and graphics held in electronic personal
computers and handheld wireless devices, all featuring subjects
of general human interest; downloadable software for mobile
devices; sunglasses.,
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Date of

10/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Mohammad Zaher
AbdallahAabu Amer
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman / al jubiha , P.O.Box: 711445,
11171

10/02/2020

: تاريخ ايداع الطلب

محمد زاهر عبدهللا ابو عامر

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
11171 ,711445:ب. ص،  الجبيهة/ عمان

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

 الجبيهة/  عمان11171 - 711445 ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 711445 -11171 amman / al jubiha
Correspondence
Trademark
168845
Class
9

Goods/Services
electronic applications by mobile phone for the purposes of
electronic marketing

9

الصنف

168845

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تطبيقات الكترونية بواسطة الهاتف النقال لغايات التسويق االلكتروني
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تاريخ ايداع الطلب :

20/02/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة سام للهندسة والتجارة 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

Applicant Name:

Sam Engineering & Trade
Co. Ltd
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Abdallah Ghosheh St. Jordan,
Amman, P.O.Box: 142470, 11844

عمان ،شارع عبد هللا غوشة االردن  ،عمان ،
ص.ب11844 ,142470:
ص.ب  11844 - 142470عمان ،شارع عبد هللا غوشة
االردن
الصنف
168707

من اجل البضائع/الخدمات التالية
لوحات تحكم كهربائية الكترونية ولوازمها ،باستثناء المعدات واالدوات الكهربائية
وااللكترونية الصالح والتحكم بالمركبة على االرض او المحركات.

20/02/2020

Date of

9

Applicant for
P.O.Box 142470 -11844 Amman, Abdallah
Correspondence
Ghosheh St. Jordan
Trademark
168707
Class
9

Goods/Services
control panels and all related, except all equipment and
electrical instruments that maintain and control all vehicles and
engines on ground
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Date of

23/09/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Regional Medical And
laboratory Manufacturer
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman and could franchise, P.O.Box:
484, 11282

23/09/2019

: تاريخ ايداع الطلب

االقليميه للصناعات الطبيه والمخبريه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11282 ,484:ب. ص، البيادر الصناعية/عمان

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

البيادر الصناعية/ عمان11282 - 484 ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 484 -11282 Amman and could
Correspondence
franchise
Trademark
168802
Class
10

Goods/Services
,medical and laboratory devices
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use word (sasomed art tools)if used separately from
the mark

10

الصنف

168802

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
,متسهلكات طبية و مخبرية
) ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة (ساسومد:التنازل
بمعزل عن العالمه
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Date of

05/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Aaren Scientific Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 104South Vintage Avenue, Bldg. A,
Ontario, CA, USA

: تاريخ ايداع الطلب

.ايرن سينتيفيك انك
امريكا
شركة اجنبية

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

،  كاليفورنيا،  اونتاريو، بيلدينغ ايه،  ساوث فينتاج افينيو104
الواليات المتحدة االمريكية
11184 - 841153 ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، 59  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
168784
Class
10

05/11/2019

10

الصنف

168784

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

AAREN SCIENTIFIC
Goods/Services
Intraocular lenses, intraocular lens injectors, Intraocular lenses,
intraocular lens injectors, intraocular lens cartridge loading
units and capsular tension rings.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 انبوالت عدسات العين تحتوي على حلقات شد، ادوات حقن عدسات العين، عدسات العين
.وتثبيت

77

Date of

02/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
SK bioland Co ., Ltd
Nationality
: KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 59, Songjeongni 2-gil, Byeongcheon myeon, Dongnam-gu, Cheonan-si,
Chungcheongnam-do, 31257, Republic of
Korea
Applicant for
P.O.Box 911773 -11191 Al Webdeh ,al
Correspondence
razaz street building No 8 f 1
Trademark
168725
Class
10

Goods/Services
Bone graft substitute for dental purposes; bone graft materials
for dental purposes; dental instruments; dental apparatus and
instruments; membrane for dental purposes; surgical apparatus
and instruments for dental use; dental equipment; dental
implants; dental apparatus; dental membranes for use in
regenerating periodontal tissue.

02/12/2019

: تاريخ ايداع الطلب

ليمد. اس كاي بايوالند كو
كوريا
شركة اجنبية

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

- جيلء بيوتغتشون- 2  سونغجيونني.59
دوء- سيء تشونج تشونجنام-  تشونان,جو- مييون؛ دونجنام
 جمهورية كوريا الجنوبيه+7
 اللويبدة شارع الرزاز بنارية رقم11191 - 911773 ب.ص
1  الدور8
10
الصنف
168725

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 ألغراض طب األسنانء أدوات طب, بدائل العظام ألغراض طب األسنانء مواد بدائل العظام
األسنان» أجهزة وأدوات األسنان» غشاء ألغراض طب األسنان» األجهزة الجراحية وأدوات
لالستخدام األسنان» معدات طب األسنان» زراعة األسنان» أجهزة األسنان» أغشية
.األسنان لالستخدام في تجديد أنسجة اللثة

78

Date of

20/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
ACell ,Inc .
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
6640 Eli Whitney Drive , Suite 200 ,
Columbia , Maryland 21046 , United States
of America
Applicant for
P.O.Box 18055 -11195 emmar towrs , 6th
Correspondence
circle , tower A,11 th floor
Trademark
168959
Class
10

Goods/Services
Medical devices ,namely , non-living extra cellular matrix
scaffold and implantable scaffolds comprised of natural , nonliving materials for management , repair and restoration of
tissues;medical devices, namely,non-living extra cellular matrix
scaffold and implantable scaffolds all comprised of natural, nonliving materials for repair and restoration of tissue; medical
devices,namely,non-living extra cellular matrix scaffold and
implantable scaffolds comprised of natural, non-living materials
for repair and restoration of tissue , namely , for the
management of wounds , pressure ulcers, venous ulcers,
diabetic ulcers, chronic vascular ulcers, tunnel/undermined
wounds, sugical wound, trauma wounds, burns , skin tears,
abrasions, abrasions, and lacerations.

20/01/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.انك, ايه سل
امريكا
شركة اجنبية

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

 ماريالند،  كولومبيا، 200  سويت،  ايلي ويتني درايف6640
.  الواليات المتحدة االمريكية، 21046

10

-  الدوارالسادس-  ابراج اعمار11195 - 18055 ب.ص
A- 11 برج الطابق
الصنف
168959

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
اجهزة طبية تحديدا سقالة مسندة خلوية اضافية غير حية و سقاالت قابلة للزراعة مكونة من
 اجهزة طبية تحديدا سقالة، مواد طبيعية وغير حية الدارة و اصالح و استعادة االنسجة
مسندة خلوية اضافية غير حية و سقاالت قابلة للزراعة جميعها مكونة من مواد طبيعية و
 اجهزة طبية تحديدا سقالة مسندة خلوية، غير حية الدارة و اصالح و استعادة االنسجة
اضافية غير حية و سقاالت قابلة للزراعة مكونة من مواد طبيعية و غير حية الدارة و اصالح
و است عادة االنسجة تحديدا الدارة الجروح و قرحة الضغط و القرحة الوريدية و قرحة السكري
المقوضة و الجروح الجراحية و جروح الرضات/و قرحة الوعائية المزمنة و الجروح النفقية
. و الحروق و تشققات و خدوش و تمزقات البشرة
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تاريخ ايداع الطلب :

09/09/2019

اسم طالب التسجيل:

تونجوي سوالر )هيفي ( كو ،.ليمتد.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

09/09/2019
)TONGWEI SOLAR (HEFEI
CO., LTD.

Date of

Applicant Name:

رقم  ،888شانجننج رود ،هاي -تيك ديستركت ،هيفي ،انهيو،
الصين.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No. 888, Changning Road, High-tech
District, Hefei, Anhui, China

دراس وحجازي للملكية الفكريةص.ب 11190 - 925501
عمان  -االردن  -العبدلي  -مجمع عمان التجاري (الفريد) ط 4

Applicant for
Correspondence

168885

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مبادالت حرارية ليست اجزاء االت؛ مضخات حرارية؛ اجهزة لتجميع الطاقة الحرارية
الشمسية (للتسخين)؛ اجهزة تسخين؛ مركمات حرارية؛ اجهزة اعادة تسخين الهواء؛ افران
شمسية؛ عناصر تسخين؛ الواح تسخين,.

11

Darras & Hijazi Intellectual Property
P.O.Box 925501 -11190 Amman- JordanAbdali, Al-Farid 4th Floor
168885
Class
11

Trademark

Goods/Services
Heat exchangers, not parts of machines; Heat pumps; Solar
thermal collectors [heating]; Heating apparatus; Heat
;accumulators; Air reheaters; Solar furnaces; Heating elements
Heating plates .,
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Date of

20/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
WINIADIMCHAE Co., Ltd.
Nationality
: KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 110, Hanamsandan 9beon-ro, Gwangsangu, Gwangju, Republic of Korea
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
168735
Class
11

Goods/Services
Refrigerators; Kimchi refrigerators; refrigerating containers for
food storage; refrigerating containers for wine storage;
cosmetics refrigerator; rice refrigerators; electric refrigerating
showcases; refrigerating containers; ice machines; cooling
evaporators; air conditioners; heating apparatus, electric;
electric space cooling apparatus [for household purposes];
electric fans; clothes dryers; laundry dryers, electric; electric
clothes drying machines for household purposes; air cleaner,
not being parts of machines; electric humidifiers; air
deodorising apparatus; electric dehumidifiers for household
purposes; electric air washers for household purposes; portable
air cleaners; water purifiers for household purposes; water
ionizers; water purifier filter cartridges for household purposes;
electric rice cookers; electric kettles; electric ranges; microwave
ovens; gas ranges; kitchen ranges [ovens]; induction ranges;
electric stoves; range hoods; extractor hoods; ventilation
hoods; food waste disposal apparatus for household purposes,
electric; air fryers; cooking apparatus and installations; air
conditioners for automobiles; heaters for automobiles; heating
and cooling systems for motor cars, not being parts of engines
or motors; electric hair dryers; bidets.

20/10/2019

: تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.وينياديمتشاي كو
كوريا
شركة اجنبية

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

، غوانغجو،غو-  غوانغسان،رو-  بيون9  هانامساندان،110
جمهورية كوريا
 مبنى11192 - 921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان-  شارع مكة،104 مجموعة طالل أبو غزالة بناية رقم
االردن
11
الصنف
168735

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 اوعية، اوعية مبردة لتخزين الطعام،) ثالجات التخمير للكيمتشي (مخلل ملفوف حار،ثالجات
، ثالجات عرض كهربائية، ثالجات لألرز، ثالجات لمستحضرات التجميل،مبردة لتخزبن النبيذ
 اجهزة تسخين، مكيفات الهواء، مبخرات تبريد، آالت الثلج،حاويات (حافظات) تبريد
، مجففات مالبس، مراوح كهربائية،] اجهزة تبريد كهربائية [لألغراض المنزلية،كهربائية
 منظفات، آالت تجفيف المالبس الكهربائية لألغراض المنزلية،مجففات الغسيل الكهربائية
، أجهزة إزالة الروائح من الجو، مرطبات جو كهربائية،الهواء ليست أجزاء من اآلالت
، منظفات الجو الكهربائية لألغراض المنزلية،مزيالت الرطوبة الكهربائية لألغراض المنزلية
 المؤينات المائية (تنقية، أجهزة تنقية المياه لألغراض المنزلية،منظفات الجو المحمولة
 طباخات األرز، خراطيش تصفية لتنقية (ترشيح) المياه لألغراض المنزلية،)المياه
 أفران، مواقد كهربائية،) غاليات كهربائية (أباريق تسخين المياه الكهربائية،الكهربائية
 مواقد الحث (العاملة بالطاقة الكهربائية،] مواقد للمطبخ [أفران، مواقد غاز،الميكروويف
 اغطية، اغطية للشفاطات، اغطية (شفاطات) للمواقد، مواقد كهربائية،)الكهرومغناطيسية
 مقالي، أجهزة كهربائية للتخلص من النفايات الغذائية لألغراض المنزلية،لشفاطات التهوية
، سخانات (دفايات) للمركبات، مكيفات الهواء للمركبات، أجهزة وتجهيزات الطبخ،هوائية
،أنظمة التدفئة والتبريد للسيارات ذات المحركات ليست أجزاء من المحركات أو الموتورات
. شطاف المرحاض،مجففات الشعر الكهربائية
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تاريخ ايداع الطلب :

01/12/2019

اسم طالب التسجيل:

يونيلومين غروب كو ،.ليمتد

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

UNILUMIN GROUP CO.,
LTD

الخيار الصحيح للملكية الفكرية ص.ب 11184 - 841153
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، 59
الطابق االرضي
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مصابيح عمال المناجم؛ جهاز ضوء مركز؛ مصابيح؛ وسائل نشر الضوء؛ أجهزة إنارة
للمركبات؛ أجهزة إضاءة؛مصابيح قياسية؛ أجهزة وتركيبات إنارة؛ مصابيح إنارة ألحواض
تربية األحياء المائية؛ مصابيح الغوص؛ أضواء للمركبات؛ مصابيح لإلضاءة؛ أنابيب اإلنارة
المضيئة؛ مصابيح الشوارع؛ أجهزة ألضاءة المنصة؛ مصابيح كهربية؛ أنبوب فلوري,.

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Yongfu Rd., Qiaotou Village, Fuyong 112
Town, Baoan District, Shenzhen 518103
China

 112يونغفو آر دي ،.كياوتو فيلدج ،فويونغ تاون ،باوان
ديستريكت ،شينزهين  518103الصين

168898

01/12/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

11

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
168898
Class
11

Trademark

Goods/Services
miners' lamps; spotlight; lamps;light diffusers; lighting
apparatus for vehicles; apparatus for lighting; standard
lamps;lighting apparatus and installations;aquarium
lights;diving lights;lights for vehicles;light bulbs;luminous
tubes for lighting;street lamps;apparatus for stage
lighting;electric torches;fluorescent tube.,

82

تاريخ ايداع الطلب :

23/12/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة المتمكنة لالجهزة الكهربائية

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

االردن
ذ.م.م
عمان -خريبة السوق  ،ص.ب11621 ,28:

عنوان التبليغ

ص.ب  11621 - 28عمان -خريبة السوق

رقم العالمة التجارية

168792

اعالن الجريدة الرسمية

23/12/2019

Date of

Name Applicant :

Advanced Electrical
Appliances Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - khirbet sook, P.O.Box: 28, 11621

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الثالجات جاليات  ،المبردات ،طباخ الغاز والكهرباء ،افران الغاز والكهرباء ،افران
المايكرويف ،فريزرات ،مكيفات ،المراوح والشفاطات ،الكيازر لتسخين المياه ،الصوبات
( مدافئ الغاز والكهرباء) ،سشوار ،حماصات الخبز ،شواية كهربائية ،قالية كهربائية،
سخانات غاليات كهربائية

11

Applicant for
P.O.Box 28 -11621 Amman - khirbet sook
Correspondence
Trademark
168792
Class
11

Goods/Services
Refrigerators, Boilers, water coolers, electric & gas cooker, gas
range, microwave ovens, freezers, air conditions , fans, cooker
hoods, washing machine water heater, gas & electric heaters,
hair dryer, toaster, electric grill, electric frying pan, kittles
)(electric
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تاريخ ايداع الطلب :

23/12/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة المتمكنة لالجهزة الكهربائية

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

االردن
ذ.م.م
عمان -خريبة السوق  ،ص.ب11621 ,28:

عنوان التبليغ

ص.ب  11621 - 28عمان -خريبة السوق

رقم العالمة التجارية

168793

اعالن الجريدة الرسمية

23/12/2019

Date of

Applicant Name:

Advanced Electrical
Appliances Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - khirbet sook, P.O.Box: 28, 11621

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الثالجات جاليات  ،المبردات ،طباخ الغاز والكهرباء ،افران الغاز والكهرباء ،افران
المايكرويف ،فريزرات ،مكيفات ،المراوح والشفاطات ،الكيازر لتسخين المياه ،الصوبات
(مدافئ الغاز والكهرباء) ،سشوار ،ح ماصات الخبز ،شواية كهربائية ،قالية كهربائية،
سخانات غاليات كهربائية

11

Applicant for
P.O.Box 28 -11621 Amman - khirbet sook
Correspondence
Trademark
168793
Class
11

Goods/Services
Refrigerators, Boilers, water coolers, electric & gas cooker, gas
range, microwave ovens, freezers, air conditions , fans, cooker
hoods, washing machine water heater, gas & electric heaters,
hair dryer, toaster, electric grill, electric frying pan, kittles
)(electric
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Date of

24/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

ehab hasan ibrahem
salem
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman/alameer rashed st, P.O.Box:
22255, 11123

24/12/2019

: تاريخ ايداع الطلب

ايهاب حسن ابراهيم سالم

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة
11123 ,22255:ب. ص، شارع االمير راشد/عمان

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

شارع االمير راشد/ عمان11123 - 22255 ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 22255 -11123 amman/alameer
Correspondence
rashed st
Trademark
168797
Class
11

Goods/Services
air cooling apparatus ,refrigerators,refrigerating appliances and
installations,

11

الصنف

168797

,

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 أجهزة ومنشآت التبريد، ا لثالجات،أجهزة تكييف الهواء
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تاريخ ايداع الطلب :

22/10/2019

اسم طالب التسجيل:

وانلي تاير كوربوريشن ليمتد

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

رقم  ، 3وانلي رود ،اوتو كونجهوا ،جوانجزهو ،جوانجدونج،
الصين
مكتب نادر جميل قمصية ص.ب  11814 - 142025عمان،
شارع الملك عبدهللا الثاني
12
الصنف
168929

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اطارات السيارات(عجالت)  ،االنابيب الداخلية لالطارات الهوائية ،اطارات لدواليب السيارات

22/10/2019
Wanli Tire Corporation
Limited

Date of

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address NO.3 WANLI ROAD, AOTOU CONGHUA,
GUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA
Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 Amman, King Abdullah II Street
Trademark
168929
Class
12

Goods/Services
Automobile tires, inner tubes for pneumatic tires, tires for
vehicle wheels
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تاريخ ايداع الطلب :

10/11/2019

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

جاهبين كوربوريشن
كوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،612- 1ميسا -دايرو ،هانام -سي ،غيونغي -دو ،جمهورية
كوريا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11192 - 921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 104شارع مكة ،عمان -
االردن
12
الصنف
168915

من اجل البضائع/الخدمات التالية
سيارا ت الركاب [السيارات] ،سيارات الركاب ألكثر من  7ركاب ،مضخات الدراجات الهوائية
(منفاخ) ،مساحات الزجاج األمامي ،أغطية لمحركات السيارات ،مضخات الهواء للسيارات،
أبواب السيارات ،مرايا الرؤية الخلفية للسيارات ،مصدات للسيارات ،هياكل السيارات ،أغطية
المقاعد للسيارا ت ،الزجاج األمامي ،عجالت القيادة للسيارات ،مقاعد السيارات ،لوحات
تشغيل السيارات ،آليات التشغيل للسيارات (االجزاء السفلية المتحركة) ،نوافذ السيارات،
اغطية محركات السيارات ،أحزمة السالمة لمقاعد السيارات ،مضخات الدراجات الهوائية،
اطارات لعجالت المركبات ،محركات البنزين للمركبات البرية ،محركات ديزل للمركبات البرية،
أحزمة مطاطية للمركبات البرية ،التروس (الجير/علبه مسننه لناقل الحركة) للمركبات البرية،
صناديق التروس (الجير/علبه مسننه لناقل الحركة) للمركبات البرية ،تروس تغيير السرعة
للمركبات البرية ،قوابض التعشيق ل لمركبات البرية ،محوالت عزم الدوران للمركبات البرية،
ناقالت الحركة.

10/11/2019

Date of

Applicant Name:
GAHBIN CORPORATION
Nationality
: KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 612-1, Misa-daero, Hanam-si, Gyeonggido, Republic of Korea
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman, Jordan
168915
Class
12

Trademark

Goods/Services
Passenger cars [automobiles]; passenger cars for more 7
passengers; cycle pumps; windscreen wipers; hoods for
automobile engines; air pumps for automobiles; motor car
doors; rearview mirrors for automobiles; bumpers for
;automobiles; automobile bodies; seat covers for automobiles
;windscreens; steering wheels for automobiles; motor car seats
;automobile running boards; undercarriages for automobiles
motor car windows; automobile hoods; seat safety harnesses
for motor cars; bicycle pumps; tires for vehicle wheels; gasoline
;engines for land vehicles; diesel engine for land vehicles
rubber belts for land vehicles; gears for land vehicles; gear
;boxes for land vehicles; speed change gears for land vehicles
;clutches for land vehicles; torque converters for land vehicles
transmissions.
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تاريخ ايداع الطلب :

10/11/2019

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

جاهبين كوربوريشن
كوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،1- 612ميسا -دايرو ،هانام -سي ،غيونغي -دو ،جمهورية
كوريا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11192 - 921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 104شارع مكة،عمان -
االردن
12
الصنف
168914

من اجل البضائع/الخدمات التالية
سيارات الركاب [السيارات] ،سيارات الركاب ألكثر من  7ركاب ،مضخات الدراجات الهوائية
(منفاخ) ،مساحات الزجاج األمامي ،أغطية لمحركات السيارات ،مضخات الهواء للسيارات،
أبواب السيارات ،مرايا الرؤية الخلفية للسيارات ،مصدات للسيارات ،هياكل السيارات ،أغطية
المقاعد للسيارات ،الزجاج األمامي ،عجالت القيادة للسيارات ،مقاعد السيارات ،لوح ات
تشغيل السيارات ،آليات التشغيل للسيارات (االجزاء السفلية المتحركة) ،نوافذ السيارات،
اغطية محركات السيارات ،أحزمة السالمة لمقاعد السيارات ،مضخات الدراجات الهوائية،
اطارات لعجالت المركبات ،محركات البنزين للمركبات البرية ،محركات ديزل للمركبات البرية،
أحزمة مطاطية للمركبات البرية ،التروس (الجير/علبه مسننه لناقل الحركة) للمركبات البرية،
صناديق التروس (الجير/علبه مسننه لناقل الحركة) للمركبات البرية ،تروس تغيير السرعة
للمركبات البرية ،قوابض التعشيق للمركبات البرية ،محوالت عزم الدوران للمركبات البرية،
ناقالت الحركة.

10/11/2019

Date of

Applicant Name:
GAHBIN CORPORATION
Nationality
: KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 612-1, Misa-daero, Hanam-si, Gyeonggido, Republic of Korea
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
168914
Class
12

Trademark

Goods/Services
Passenger cars [automobiles]; passenger cars for more 7
passengers; cycle pumps; windscreen wipers; hoods for
automobile engines; air pumps for automobiles; motor car
doors; rearview mirrors for automobiles; bumpers for
;automobiles; automobile bodies; seat covers for automobiles
;windscreens; steering wheels for automobiles; motor car seats
;automobile running boards; undercarriages for automobiles
motor car windows; automobile hoods; seat safety harnesses
for motor cars; bicycle pumps; tires for vehicle wheels; gasoline
;engines for land vehicles; diesel engine for land vehicles
rubber belts for land vehicles; gears for land vehicles; gear
;boxes for land vehicles; speed change gears for land vehicles
;clutches for land vehicles; torque converters for land vehicles
transmissions.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

27/11/2019

اسم طالب التسجيل:

تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا (وتتاجر باسم تويوتا موتور كوربوريشن )

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

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

 ،1تويوتا  -تشو ،تويوتا  -شي ،ايشي  -كين ،اليابان

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11192 - 921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 104شارع مكة،عمان -
االردن
12
الصنف
169018

27/11/2019
Toyota Jidosha Kabushiki
Kaisha (Also Trading As
)Toyota Motor Corporation

Date of

Applicant Name:

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken,
Japan
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169018
Class
12

Trademark

VELOZ
من اجل البضائع/الخدمات التالية
السيارات وعربات النقل المغلقة (فان) والسيارات الرياضية متعددة االستعماالت والشاحنات
والباصات والحافالت والمركبات الكهربائية واألجزاء والملحقات (اإلكسسوارات) الخاصة بها.

Goods/Services
Automobiles, vans, sport utility vehicles, trucks, buses,
coaches, electric vehicles and parts and accessories thereof.
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Date of

09/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

ALMUQARRAM AUTO
SPARE PARTS TRADING
LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Dubai, P.O.Box: 77563

Applicant for
Adnan Ahmad Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 711165 -11171 Aldustor
Trademark
169005
Class
12

Goods/Services
aerial conveyors, --, forklift trucks, railway couplings, vehicles
for locomotion by land, air, water or rail, saddle covers for
motorcycles, cars for cable transport installations, shock
absorbing springs for vehicles, head-rests for vehicle seats,
tailboard lifts parts of land vehicles , autonomous underwater
vehicles for seabed inspections, --, couplings for land vehicles,
spars for ships, motor racing cars, automobile chains, dirigible
balloons airships , connecting rods for land vehicles, other
than parts of motors and engines, pumps for bicycle tyres,
power tailgates (Am.) parts of land vehicles , connecting rods
for land vehicles, other than parts of motors and engines,
automobile chassis, safety belts for vehicle seats, bicycle
mudguards, propulsion mechanisms for land vehicles, hot air
balloons, air pumps vehicle accessories , inner tubes for
pneumatic tires tyres , valves for vehicle tires tyres , hoods for
vehicle engines, trailer hitches for vehicles, torsion bars for
vehicles, suspension shock absorbers for vehicles, brake
segments for vehicles, caissons vehicles , elevating tailgates
(Am.) parts of land vehicles , repair outfits for inner tubes,
refrigerated wagons railroad vehicles , vehicle running boards,
amphibious airplanes, flanges of railway wheel tyres

09/12/2019

: تاريخ ايداع الطلب

المكرم لتجارة قطع غيار السيارات

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

77563:ب. ص، دبي

12

11171 - 711165 ب.عدنان احمد للملكية الفكرية ص
الدستور
الصنف
169005

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, وصالت قارنة للسكك الحديدية, شاحنات الرافعات الشوكية,-- ,)ناقالت هوائية (تلفريك
 أغطية المقاعد للدراجات, أو المائي أو على السكك الحديدية، أو الجوي،مركبات للنقل البري
 مساند الرأس, نوابض امتصاص الصدمات للمركبات, عربات لمنشآت النقل بالكابالت,النارية
 المركبات ذاتية,  رافعات لألبواب الخلفية أجزاء من المركبات البرية,لمقاعد المركبات
 وصالت,-- ,الحركة التي تعمل تحت سطح الماء من أجل عمليات التفتيش في قاع البحر
 مناطيد موجهة, سالسل للسيارات, سيارات السباق, صواري للسُفن,قارنة للمركبات البرية
 عدا عن قطع الموتورات، قضبان التوصيل للمركبات البرية, مناط يد ذات محركات
,) أبواب خلفية آلية (أجزاء من مركبات برية,  منافيخ عجالت الدراجات الهوائية,والمحركات
, هياكل السيارات, عدا عن قطع الموتورات والمحركات،قضبان التوصيل للمركبات البرية
, آليات دفع للمركبات البرية, واقيات وحل للدراجات الهوائية,أحزمة األمان لمقاعد السي ارات
 أنابيب داخلية لإلطارات الهوائية,  مضخات هواء لوازم للمركبات,بالونات الهواء الساخن
 وصالت ربط المقطورات, أغطية لمحركات المركبات, صمامات إلطارات المركبات,)(إطارات
 قطع مكابح, ممتصات صدمات ألنظمة تعليق المركبات, قضبان التوائية للمر كبات, للمركبات
 عدد,  أبواب خلفية رافعة أجزاء من المركبات البرية, عربات مركبات للذخائر,المركبات
, لوحات تشغيل المركبات,) عربات مبردة (مركبات السكك الحديدية,إصالح اإلطارات الداخلية
 حواف الطارات عجالت السكك الحديدية,طائرات برمائية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

22/10/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة انتاريس للتجهيزات االمنية والعسكرية

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

االردن
ذ.م.م
عمان -ام اذينة  ،ص.ب11953 ,930:

Security and defence
solution co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -um othaina , P.O.Box: 930, 11953

عنوان التبليغ

ص.ب  11953 - 930عمان/الدوار السابع

Applicant for
P.O.Box 930 -11953 Amman -7 th Circle
Correspondence
Trademark
168889
Class
13

رقم العالمة التجارية

168889

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االسلحة

22/10/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

13

Goods/Services
WEAPONS
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تاريخ ايداع الطلب :

29/09/2019

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

لوي فويتون مالوتييه
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Louis Vuitton Malletier
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2, rue du Pont Neuf, 75001 Paris

 ،رو دو بون نوف 75001 ،باريس

سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م م ص.ب - 435
 11821عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز
168787

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المجوهرات ومنتجات المجوهرات (تشمل مجوهرات األزياء)؛ األحجار الكريمة واألحجار شبه
الكريمة؛ آللئ؛ علب المجوهرات؛ خواتم؛ أقراط؛ زمامات (مرابط) األكمام؛ أساور؛ حلي
صغيرة؛ دبابيس للزينة؛ قالئد سلسلية؛ العقود؛ قالدات؛ حلقات مفاتيح فاخرة؛ دبابيس ربطات
ا لعنق؛ ميداليات كبيرة؛ ميداليات؛ مجوهرات الحقائب؛ علب المجوهرات؛ جوائز من معادن
ثمينة؛ أدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت الدقيق؛ ساعات؛ ساعات يد؛ سوار ساعات؛
ساعات منبهة؛ كرونومترات (موقتات دقيقة)؛ ساعات الحائط؛ علب أو علب لإلهداء
مخصصة لقطع قياس الوقت؛ الساعات الكبيرة (قطع قياس الوقت),.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء4539200 :
تاريخ االدعاء2019/04/01 :

29/09/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

14

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
168787
Class
14

Trademark

Goods/Services
;)Jewelry and jewelry products (including costume jewelry
;precious or semi-precious stones; pearls; jewelry cases; rings
;earrings; cuff links; bracelets; charms; brooches; chains
;necklaces; pendants; fancy key rings; tie pins; medallions
medals; jewelry for bags; jewelry boxes; trophies of precious
;metal; horological and chronometric instruments; watches
wristwatches; watch bands; alarm clocks; chronometers; wall
clocks; cases or presentation cases for timepieces; clocks
(timepieces).,
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 4539200
Claim Date: 01/04/2019
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

20/10/2019

اسم طالب التسجيل:

محمود حسن عبدهللا شيخة

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان -الهاشمي الشمالي  ،ص.ب11953 ,3601:

عنوان التبليغ

ص.ب  11953 - 3601عمان -الهاشمي الشمالي

رقم العالمة التجارية

168994

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الذهب والمجوهرات

20/10/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

mahmoud hasan abdallah
shaikha
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman -hashmi al shamali , P.O.Box:
3601, 11953

14

Applicant for
P.O.Box 3601 -11953 amman -hashmi al
Correspondence
shamali
Trademark
168994
Class
14

Goods/Services
Gold jewelry
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Date of

24/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Taiba for Gold & Jewels
Co. Ltd.
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Jeddah P.O.Box 20705 Jeddah 21465
Saudi Arabia
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
168911
Class
14

Goods/Services
[Ornaments] jewellery from Gold , Agates,Alloys of precious
metal, Amulets [jewellery, jewelry (Am)] ,Beads for making
jewelry ,Bracelets [jewellery, jewelry (Am.)],Brooches [jewellery,
jewelry (Am.)], Chains [jewellery, jewelry (Am.), Charms
[jewellery, jewelry (Am.)] watches of precious metal, Cloisonné
jewellery [jewelry (Am.)], Diamonds, Earrings, Gold, unwrought
or beaten,Ingots of precious metals,Ivory [jewellery, jewelry
(Am.)] , Jewellery , Jewellery (Paste—),Jewellery cases [caskets]
, Medals , Ornaments [jewellery, jewelry (Am.)], Ornaments of
jet,Pearls [jewellery, jewelry (Am.)], Precious metals, unwrought
or semi-wrought , Works of art of precious metal, Silver
unwrought or beaten, Wristwatches, Alarm clocks, Clocks

24/10/2019

: تاريخ ايداع الطلب

شركة طيبة للصياغة والمجوهرات المحدودة

:اسم طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

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

 المملكة العربية السعودية,21465  جدة20705 ب.جدة ص

 مبنى11192 - 921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة، 104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
14
الصنف
168911

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
(حلى) مجوهرات من ذهب و عقيق و سبائك من معادن نفيسة و تمائم (مجوهرات) و خرز
لصناعة المجوهرات و أساور (مجوهرات) و دبابيس للزينة (مجوهرات) و قالئد سلسلية
(مجوهرات) و حلى صغيرة (مجوهرات) و ساعات من معادن نفيسة و مجوهرات مجتزعة و
ماس و أقراط و ذهب غير مشغول أو مطروق (مصفح) و سبائك تشكيل من معادن نفيسة و
عاج (مجوهرات) و مجوهرات و مجوهرات مقلدة و علب مجوهرات (صناديق) و ميداليات و
حلى (مجوهرات) و حلى من الكهرمان األسود و آللىء (مجوهرات) و معادن نفيسة غير
مشغولة أو نصف مشغولة و أشغ ال فنية من معادن نفيسة و فضة غير مشغولة أو مطروقة
.(مصفحة) و ساعات يد و ساعات منبه و ساعات حائط
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

11/02/2020

اسم طالب التسجيل:

احمد عبد القادر حسن ابو حامده

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان -ضاحية الياسمين  ،ص.ب11118 ,7123:

عنوان التبليغ

ص.ب  11118 - 7123عمان -ضاحية الياسمين

رقم العالمة التجارية

168942

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الساعات

11/02/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

Ahmad Abdelqader hasan
abuhamdeh
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman -, P.O.Box: 7123, 11118

14

Applicant for
 P.O.Box 7123 -11118 AmmanCorrespondence
Trademark
168942
Class
14

Goods/Services
Watches
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

18/07/2019

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

شركة اليوم لالغذية
االردن
مساهمة خاصة
عمان /شارع الوكاالت  ،ص.ب11821 ,3553:

عنوان التبليغ

ص.ب  11821 - 3553عمان /شارع الوكاالت

رقم العالمة التجارية

168742

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المطبوعات و القرطاسية

الصنف

18/07/2019

Date of

Applicant Name:
Al Youm Food Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman /Wakalat , Amman, P.O.Box: 3553,
11821

16

Applicant for
P.O.Box 3553 -11821 Amman /Wakalat Str
Correspondence
Trademark
168742
Class
16

Goods/Services
printed matter stationery
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

18/07/2019

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

شركة اليوم لالغذية
االردن
مساهمة خاصة
عمان /شارع الوكاالت  ،عمان  ،ص.ب11821 ,3553:

عنوان التبليغ

ص.ب  11821 - 3553عمان /شارع الوكاالت

رقم العالمة التجارية

168741

من اجل البضائع/الخدمات التالية
لمطبوعات و القرطاسية

الصنف

18/07/2019

Date of

Applicant Name:
Al Youm Food Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman /Wakalat , Amman, P.O.Box: 3553,
11821

16

Applicant for
P.O.Box 3553 -11821 Amman /Wakalat Str
Correspondence
Trademark
168741
Class
16

Goods/Services
printed matter stationery

97

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

20/08/2019

اسم طالب التسجيل:

كامبريدج بوكسهيل النغويج اسيسمنت بيه تي واي ليمتد

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

استراليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Applicant Name:

Cambridge Boxhill
Language Assessment
Pty Ltd
Nationality
: AUSTRALIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address PO BOX 16136, COLLINS STREET WEST,
VICTORIA 8007, Australia

بيه اوه بوكس  ، 16136كولينز ستريت ويست ،فيكتوريا
 ،8007أستراليا
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11192 - 921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 104شارع مكة ،عمان -
االردن
168988

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المطبوعات المتعلقة باالمتحانات ،كتيبات االختبارات (المواد المطبوعة) ،نماذج لالختبارات،
مواد تعليمية (بخالف األج هزة) لالستخدام في التدريس والتعليم ،مواد تعليمية (تدريسية)
للتعليم.
اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االزرق واالبيض.

20/08/2019

Date of

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

16

Class

Applicant for
Correspondence

168988

Trademark

Goods/Services
Printed matter relating to examinations; Test booklets (printed
matter); Test forms; Educational materials (other than
apparatus) for use in teaching; Teaching materials for
education.
Special condition: Claiming blue and white colors.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

01/09/2019

اسم طالب التسجيل:

سماح نافع محمد احمد حطاب  /مصنع حطاب لصناعة اكياس البالستيك

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان ،ماركا الشمالية ، ،ص.ب13710 ,2263:

عنوان التبليغ

ص.ب  13710 - 2263عمان ،ماركا الشمالية،

رقم العالمة التجارية

168795

من اجل البضائع/الخدمات التالية
| أكياس بالستيكية

الصنف

16

01/09/2019

Date of

Applicant Name:

SAMAG NAFEA MOHD .
AHMAD HATTAB /
HATTAB FOR BLASTIC
INDUSTRY
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman, North Marka, P.O.Box: 2263,
13710
Applicant for
P.O.Box 2263 -13710 Amman, North
Correspondence
Marka,
Trademark
168795
Class
16

Goods/Services
Plastic bags
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

01/09/2019

اسم طالب التسجيل:

SAMAG NAFEA MOHD .
سماح نافع محمد احمد حطاب  /مصنع حطاب لصناعة اكياس البالستيك
AHMAD HATTAB /
HATTAB FOR BLASTIC
INDUSTRY
Nationality
: JORDAN
االردن
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
مؤسسة فردية
Applicant Career
Applicant Address Amman, North Marka, , Amman, P.O.Box:
عمان ،ماركا الشمالية ،ص .-ب13710 ,2263:
2263, 13710

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

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

01/09/2019

Date of

Applicant Name:

ص.ب  13710 - 2263عمان ،ماركا الشمالية،
168796

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اكياس بالستيكية  ,اكياس ورقية

الصنف

16

Applicant for
P.O.Box 2263 -13710 Amman, North
Correspondence
Marka,
Trademark
168796
Class
16

Goods/Services
plastic bags , paper bags
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Date of

13/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
DELI GROUP CO., LTD.
Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Deli Industrial Park, Ninghai County,
Ningbo, Zhejiang, 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
168715
Class
16

Goods/Services
Pens [office requisites]; stationery; paper; washi; writing paper
pads; writing paper; wrapping paper; carbon paper;
photocopying paper; loose-leaf paper; heat sensitive paper;
stick markers; sticker books; stickers [stationery]; pasteboard;
adhesive tapes for stationery purposes; gummed paper; holders
for adhesive tapes; glues for office use; adhesive notepaper;
adhesive notepads; glue for stationery or household purposes;
adhesive labels of paper; automatic adhesive tape dispensers
for office use; glue sticks for stationery or household purposes;
moisteners for gummed surfaces [office requisites]; note books;
event programs; drawing materials; drawing sets; bookbinding
material; bookbinding apparatus and machines [office
equipment]; folders for papers.,

13/11/2019

: تاريخ ايداع الطلب

. إل تي دي،.ديلي جروب كو
الصين
شركة اجنبية

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

،أر. بي، زيجيانغ،نينغبو، نينغاي كاونتي،ديلي إندستلاير بارك
جمهورية الصين الشعبية
 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة- أبو غزالة للملكية الفكرية
11192  عمان921100  ب. ص، شارع مكة،104 بناية رقم
االردن
16
الصنف
168715

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 سنادات ألوراق،) الواشي (ورق ياباني تقليدي، أوراق، أدوات مكتبية،)أقالم (لوازم مك تبية
 ورق حساس، ورق سائب، ورق تصوير، ورق كربون، أوراق تغليف، أوراق كتابة،الكتابة
، ورق مقوى،) ملصقات (أدوات مكتبية، كتب ملصقات، عالمات شريطية الصقة،للحرارة
 أصماغ، حوامل لألشرطة الالصقة، ورق ب ه صمغ،أشرطة الصقة لألغراض المكتبية
 صمغ لألغراض المكتبية، دفاتر مالحظات الصقة، ورق مالحظات الصق،لالستخدام المكتبي
، موزعات أشرطة الصقة تلقائية لالستخدام المكتبي، عالمات الصقة من الورق،أو المنزلية
،) مرطبات لألسطح ذات الصمغ (لوازم مكتبية،عصي صمغ لألغراض المكتبية أو المنزلية
 أجهزة وآالت، مواد تجليد كتب، مجموعات رسم، مواد رسم، برامج فعاليات،دفاتر مالحظات
,. مجلدات لألوراق،)تجليد كتب (معدات مكتبية
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Date of

13/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
DELI GROUP CO., LTD.
Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Deli Industrial Park, Ninghai County,
Ningbo, Zhejiang, P.R.China
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman, Jordan
168716
Class
16

13/11/2019

: تاريخ ايداع الطلب

. إل تي دي،.ديلي جروب كو
الصين
شركة اجنبية

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

،أر. بي، زيجيانغ،نينغبو، نينغاي كاونتي،ديلي إندستلاير بارك
جمهورية الصين الشعبية
 مبنى11192 - 921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة، 104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
16
الصنف
168716

Goods/Services
Stationery; office requisites, except furniture; paper; copying
paper [stationery]; toilet paper; carbon paper; pads [stationery];
note books; calendars; stands for desk calendars; printed matter;
lithographic works of art; apparatus for mounting photographs;
pouches of paper for packaging; plastic bags for packing;
expanding files [stationery]; wrapping paper; garbage bags of
paper or of plastics; paper knives [letter openers]; office labeling
machines; label printers being addressing machines; office
check writing and engraving machines; sealing machines for
offices; pencil sharpening machines, electric or non-electric;
automatic adhesive dispensers for office use; laminating
machines for home and office use; bookbinding apparatus and
machines [office equipment]; paper shredders for office use;
bookbinding material; writing cases [stationery]; stationery
boxes; document files [stationery]; covers [stationery]; document
holders [stationery]; organizers for stationery use; gummed tape
[stationery]; glue pens for stationery purposes; writing cases
[sets]; gummed cloth for stationery purposes; adhesive tape
dispensers for stationery or household purposes; glue sticks for
stationery or household purposes; desk mats; staples for offices;
loose-leaf binders; file folders; retractable reels for name badge
holders [office requisites]; clips for name badge holders [office
requisites]; pocket secretaries; money clips, not of metal;
desktop business card holders; passport holders; elastic bands
for offices; writing materials; writing instruments; pens [office
requisites]; drawing boards; drawing materials; drawing sets;
painting sets for artists; inking ribbons; terrestrial globes; mat
boards; dry erase writing boards; cardboard signboards; writing
board erasers; magnetic boards [office requisites]; memorandum
boards [office requisites]; teaching materials [except apparatus];
polymer modelling clay.,

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 ورق،) ورق تصوير (أدوات مكتبية، ورق، اللوازم المكتبية عدا األثاث،أدوات مكتبية
 حوامل، تقويمات، دفاتر مالحظات،) سنادات (أدوات مكتبية، ورق كربون،مرحاض
 أكياس من، أدوات لتثبيت الصور، أعمال فنية ليثوغرافية، مطبوعات،لتقويمات المكاتب
،) حافظات ملفات قابلة للتوسيع (أدوات مكتبية، أكياس بالستيكية للتغليف،الورق للتغليف
 سكاكين ورقية ]فتاحات، أكياس قمامة مصنوعة من الورق أو البالستيك،ورق تغليف
، طابعات للعالمات تكون عبارة عن آالت عنونة، آالت لوضع العالمات المكتبية،[خطابات
 آالت لبري األقالم الرصاص، آالت ختم للمكاتب،آالت مكتبية للنقش وكتابة الشيكات
 آالت تصفيح، موزعات الصقات آلية لالستخدام المكتبي،كهربائية أو غير كهربائية
 آالت لتمزيق،) أدوات وآالت لتجليد الكتب (معدات مكتبية،لالستخدام المنزلي والمكتبي
 صناديق،) أجندات للكتابة (أدوات مكتبية، مواد لتجليد الكتب،األوراق لالستخدام المكتبي
 حوامل وثائق،) أغلفة (أدوات مكتبية،) حافظات للوثائق (أدوات مكتبية،أدوات مكتبية
 أقالم،) شريط صمغي (أدوات مكتبية، أدوات تنظيم الستخدامات مكتبية،)(أدوات مكتبية
، قماش صمغي لألغراض المكتبية،) أجندات للكتابة (مجموعات،صمغ لألغراض المكتبية
 عصي صمغ لألغراض المكتبية أو،موزعات شريط الصق لألغراض المكتبية أو المنزلية
 مجلدات، حافظات تجليد ذات أوراق سائبة، دبابيس للمكاتب، سنادات للمكاتب،المنزلية
 مشابك لحوامل،) بكرات قابلة للسحب لحوامل شارات األسماء (لوازم المكتب،للملفات
 مشابك أوراق، أجهزة تنظيم األعمال المحمولة في الجيب،)شارات األسماء (لوازم المكتب
 أشرطة، حافظات جوازات سفر، حوامل م كتبية لبطاقات أعمال،نقدية ليست من المعدن
، مواد رسم، لوحات رسم،) أقالم (لوازم مكتب، أدوات كتابة، مواد كتابة،مرنة للمكاتب
، لوحات صغيرة، كرات أرضية، أشرطة تحبير، مجموعات رسم للفنانين،مجموعات رسم
 ألواح، محايات أللواح الكتابة، الفتات من الورق المقوى،لوحات كتابة ذات محو جاف
 مواد تعليمية (باستثناء،) لوحات مذكرات (لوازم مكتب،)مغناطيسية (لوازم مكتب
,. طين التشكيل،)األجهزة
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Date of

26/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Abdelazziz Izzdeen
Mohmmad AL-Bashiti
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Alwehdat , Alsahib bin Abbad Street ,
Behind Hitachi company , Amman,
P.O.Box: 841153, 11184

Goods/Services
Printed forms, brochures for offering hand tools and industrial
apparatus , Paper and cardboard , Paper and cardboard bags for
wrapping and packing,

: تاريخ ايداع الطلب

عبد العزيز عز الدين محمد البشيتي

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

،  خلف شركة هيتاشي،  شارع الصاحب بن عباد،الوحدات
11184 ,841153:ب. ص، عمان
11184 - 841153 ب.الخيار الصحيح للملكية الفكرية ص
، 59  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
168856
Class
16

26/11/2019

16

الصنف

168856

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 الورق،  البروشورات الخاصة بعرض العدد اليدوية والمعدات الصناعية، المطبوعات
, اكياس الورق والكرتون الخاصة بالتغليف والتعبة، والكرتون
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تاريخ ايداع الطلب :

15/12/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة االردنية لصناعة الكرتون

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

االردن
ذ.م.م
الموقر /ام بطمه  ،ص.ب11512 ,29:

عنوان التبليغ

ص.ب  11512 - 29عمان/الجبيهة

رقم العالمة التجارية

168826

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اوراق الكرتون

اعالن الجريدة الرسمية

15/12/2019

Date of

Applicant Name:

jordan company for carton
industry co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address almowaqar /um batma, P.O.Box: 29, 11512

الصنف

16

Applicant for
P.O.Box 29 -11512 Amman
Correspondence
Trademark
168826
Class
16

Goods/Services
Cardboard carton
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Date of

30/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Michel dahdal stores/
Michel Andeawos Hanna
Dahdal
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman / jabal alhussein / opposite to
frères college / jamal aldeen alafaghani st
.8, P.O.Box: 8286, 11121
Applicant for
P.O.Box 921412 -11192 abdallah
Correspondence
ghousheh st 45/ zahrat al madaen center
Trademark
168752
Class
16

Goods/Services
Paper and paperboard (cardboard), articles thereof, printed
matter, books, binding materials, photographs, stationery,
articles and business correspondence (for stationary) and office
supplies
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use the general and descriptive words and general
drawing separately from the mark

30/12/2019

: تاريخ ايداع الطلب

 محالت مشيل دحدل/ مشيل اندرراوس حنا دحدل

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

 جمال الدين. ش/  مقابل مدرسة الفرير/  جبل الحسين/عمان
11121 ,8286:ب. ص، 8 االفغاني

16

 مجمع/  شارع عبد هللا غوشه11192 - 921412 ب.ص
45 / زهران المدائن
الصنف
168752

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الورق والمواد المصنوعة من الورق المقوى (الكرتون) والمواد والكتب ومواد التجليد
والصور المصنوعة منه والمواد المطبوعة (المتعلقة الفوتوغرافية والقرطاسية والمواد و
المراسالت التجارية بالقرطاسية) ولوازم المكاتب
 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة:التنازل
والوصفية والرسم العام بمعزل عن العالمه
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Date of

16/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Ahmed Mahmoud Khalil
Alkhawaja
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman / Zahran , P.O.Box: 830351, 11183

Applicant for
Amman / Zahran , P.O.Box: 830351, 11183
Correspondence
Trademark
168815
Class
16

Goods/Services
Booklets, postage stamps, sealing stamps, envelopes, nvelope
paper, copying paper, paper, carbon paper, address stamps,
photographs (printed), announcement cards, card
files, invitation cards, note cards, printed publications,
postcards, printed matter, publication (printed), printed |
timetables, writing instruments, writing or drawing books

16

الصنف

16/01/2020

: تاريخ ايداع الطلب

احمد محمود خليل الخواجا

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
11183 ,830351:ب. ص، عمان زهران

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

11183 ,830351:ب. ص، عمان زهران

عنوان التبليغ

168815

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 ورق كربونء, ورق,ورق طباعة, ورق مغلفات, مغلفات,اختام توثيق, طوابع بريد,كتيبات
,بطاقات دعوة, ملفات للبطاقات, بطاقات اعالن,) صور فوتوغرافية (مطبوعة,اختام عناوين
, مطبوعات,بطاقات بريدية,)طبعات (اختام, ورق نشر,منشورات مطبوعة,بطاقات مالحظات
دفاتر كتابة او رسم, ادوات كتابة, جداول مواعيد مطبوعة,منشورات مطبوعة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

30/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الضحوك للتجارة العامة

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

االردن
ذ.م.م
شارع الكلية اإلسالمية  -جبل عمان  ،ص.ب11118 ,1180:

عنوان التبليغ

ص.ب  11118 - 1180شارع الكلية اإلسالمية  -جبل عمان

رقم العالمة التجارية

168773

من اجل البضائع/الخدمات التالية
بطاقات الوالء غير الممغنطة(بطاقات عضوية)

30/01/2020

Date of

Name Applicant :

الصنف

16

addahouk for general
trading
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Islamic collage st. jabal amman , P.O.Box:
1180, 11118
Applicant for
P.O.Box 1180 -11118 Islamic collage st.
Correspondence
jabal amman
Trademark
168773
Class
16

Goods/Services
)non-magnatic loyalty cards(member ship card
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Date of

08/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Active Star Trading Miqdad (Moh'd Shafiq)
Abed Qa'dan
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman - marka abu qasim al shabi street ,
P.O.Box: 340576, 11134
Applicant for
P.O.Box 340576 -11134 amman - marka
Correspondence
abu qasim al shabi street
Trademark
168861
Class
16

Goods/Services
Hygienic paper, Jackets for papers, labels, not of
textile, Loose-Leaf binders, Napkins of paper for
tables, Napkins of paper for removing make up,
Newspapers, paper, Face towels of paper, Finger
stalls, Flower pot covers of paper, Stationary, Table
linen of paper, table napkins of paper, tablecloths
of paper, tissues of paper for removing make up,
Toilet paper , Towels of paper, Tracing cloth,
Tracing paper, Wood pulp board, wood pulp
paper, Wrapping paper, Bags , Bags envelops
pouches of paper or plastics for packaging, bags
garbage of paper or plastic, Bibs of paper , Blotters
, Bookbinding cloth, Boxes of cardboard or paper,
placards of paper or cardboard, place mats of
paper , sheets of reclaimed cellulose for wrapping,
Cardboard, cardboard articles, coasters of paper,
'| coffee filters, Toilet paper, hygienic paper , towels
of paper, tracing patterns, tracing paper, waxed
Paper, wood pulp paper, wrapping paper, packing
paper, face towels of paper, towels of paper, Paper
Napkins

08/01/2020

: تاريخ ايداع الطلب

مقداد محمد شفيق عبد قعدان- مؤسسة النجم الناشط التجارية

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

,340576:ب. ص،  ش ابو القاسم الشابي-  ماركا- عمان
11134
 ش ابو القاسم-  ماركا-  عمان11134 - 340576 ب.ص
الشابي
16
الصنف
168861

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
ورق صحي أغلفة للورق بطاقات غير مصنوعة من النسيج حافظات للورق السائب مناديل
من الورق الزالة مستحضرات التجميل مناديل من الورق للموائد صحف ورق مناشف للوجه
من الورق أغطية واقية لالصابع أغطية من الورق الوعية الزهور قرطاسية بياضات من
الورق للموائد مناديل من الورق للموائد أغطية من الورق للموائد مفارش ورقية آلاواني
المائدة مناديل من الورق إلزالة مستحضرات التجميل ورق تواليت مناشف من الورق قماش
أستشفاف ورق إستشفاف ورق مقوى من لباب الخشب ورق من لباب الخشب ورق لفء
أ كياس ورقية مخروطية أكياس مغلفات واجربة من الورق او البالستيك للتعبئة أكياس نفايات
من الورق او البالستيك مراييل من الورق لالطفال ورق نشاف قماش تجليد الكتب علب من
الورق المقوى او الورق إعالنات من الورق او الورق المقوى مفارش موضعية من الورق
ورق لف من السي ليلوز ورق مقوى مواد من الورق المقوى ء صحون من الورق مصافي
قهوة من الورق ورق التواليت الورق الصحي مناشف الورق أنماط البحث أوراق البحث
الورق المشمع ورق لب الخشب ورق التغليف ورق التغليف مناشف الوجه من الورق
.مناشف الورق مناديل ورقية
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اعالن الجريدة الرسمية

10/11/2019

: تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.شرينكابل ماتيلاير كو-شينزهين ووير هيت

:اسم طالب التسجيل

Nationality
: CHINA
الصين
Applicant Type
Foreign Company
شركة اجنبية
Applicant Career
Applicant Address WOER INDUSTRIAL PARK, LANJING
، لونغتيان ستريت، النجينغ نورث رود،ووير إنداستلاير بارك
NORTH ROAD, LONGTIAN STREET,
11184 ,841153:ب. ص،  الصين، شينزهين،بينغشان
PINGSHAN, SHENZHEN, CHINA , P.O.Box:
841153, 11184
Applicant for
The Right Choice IP P.O.Box 841153 11184 - 841153 ب.الخيار الصحيح للملكية الفكرية ص
Correspondence
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
، 59  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
Omarah Street , Building No.59 Ground
الطابق االرضي
floor 59
Trademark
168785
Class
17
17
الصنف
168785

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

Date of

10/11/2019

Applicant Name:

SHENZHEN WOER HEATSHRINKABLE MATERIAL
CO., LTD.

Goods/Services
Expansion joint fillers / fillers for expansion joints; synthetic
rubber; pipe ,muffs, not of metal / pipe jackets not of metal;
flexible hoses, not of metal; insulating materials; dielectrics
[insulators]; insulators for cables; insulators for electric mains;
;processed- waterproof packings; plastic substances, semi
processed foams of pla- filtering materials of semi stic; insulating
refractory materials; padding materials of rubber or plastics /
stuffing of rubber or plastics; packing [cushioning, stuffing]
materials of rubber or plastics; sealant compounds for joints;
insulators; insulators for railway tracks; non-conducting
materials for retaining heat; foam supports for flower
arrangements [semi-finished products]; plastic film, other than
for wrapping

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 أغلفة أنابيب/ حشوات ُوصالت التمدد؛ مطاط صناعي؛جلب اسطوانية غير معدنية لألنابيب
غير معدنية؛خراطيم مرنة غير معدنية؛مواد عازلة؛عوازل كهربائية [عوازل]؛عوازل
للكابالت؛عوازل لمصادر الكهرباء الرئيسية؛حشوات مقاومة للماء؛مواد بالستيكية نصف
معالجة؛مواد ترشيح [رغوة من البالستيك نصف معالجة]؛مواد حرارية عازلة؛مواد تبطين
 حشو مطاطي أو بالستيكي؛حشوات غير مطاطية أو بالستيكية/ مطاطية أو بالستيكية
الوصالت؛مواد عازلة؛عوازل لمسارات السكك
ُ [التوسيد والحشو]؛مركباتٌ مانعة للتسرب من
الحديدية؛مواد غير موصلة لالحتفاظ بالحرارة؛دعامات رغوية لتنسيق الزهور [منتجات
.نصف ُمش َّطبة]؛غشاء رقيق بالستيكي عدا المستخدم في التغليف
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تاريخ ايداع الطلب :

24/11/2019

اسم طالب التسجيل:

نضال حامد ابراهيم عبيد

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

nedal hamed ibrahim
obaid
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman -shmessni , P.O.Box: 45, 11047

عمان ا لشميساني -خلف فندق الماريوت  ،ص.ب,45:
11047
ص.ب  11047 - 45عمان ا لشميساني -خلف فندق الماريوت
168981

من اجل البضائع/الخدمات التالية
دهانات عازلة،الياف زجاجية للعزل ،مواد عازلة

24/11/2019

Date of

الصنف

17

Applicant for
P.O.Box 45 -11047 amman -shmessni
Correspondence
Trademark
168981
Class
17

Goods/Services
insulating paints, fiberglass for inulating, inulating materials

110

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

02/09/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة علي غازي الحسن وشريكه

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

االردن
توصية
وادي عمان -وادي صقره  ،ص.ب11185 ,851288:

عنوان التبليغ

ص.ب  11185 - 851288وادي عمان -وادي صقره

رقم العالمة التجارية

168866

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحقائب

02/09/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

ali al hasan and his
partner company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -wadi saqra , P.O.Box: 851288,
11185

18

Applicant for
P.O.Box 851288 -11185 Amman -wadi
Correspondence
saqra
Trademark
168866
Class
18

Goods/Services
bags
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

23/09/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة علي غازي الحسن وشريكه

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

االردن
توصية
وادي عمان -وادي صقره  ،ص.ب11185 ,851288:

عنوان التبليغ

ص.ب  11185 - 851288وادي عمان -وادي صقره

رقم العالمة التجارية

168867

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحقائب

23/09/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

ali al hasan and his
partner company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -wadi saqra , P.O.Box: 851288,
11185

18

Applicant for
P.O.Box 851288 -11185 Amman -wadi
Correspondence
saqra
Trademark
168867
Class
18

Goods/Services
bags
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تاريخ ايداع الطلب :

29/09/2019

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

لوي فويتون مالوتييه
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Louis Vuitton Malletier
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2, rue du Pont Neuf, 75001 Paris

 ،رو دو بون نوف 75001 ،باريس

سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م م ص.ب - 435
 11821عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز
168768

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ا لجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة؛ صناديق الثياب والحقائب السفرية؛ حقائب
السفر؛ الحقائب الرياضية؛ حقائب اليد؛ حقائب الظهر؛ حقائب للشاطئ؛ الشنط المدرسية؛
الحقائب المدرسية؛ حقائب التسوق؛ صناديق ثياب سفرية؛ حقائب السفر للمالبس واألحذية؛
المحافظ الجلدية القابلة للطي لنقل المستندات؛ المحافظ الجلدية؛ الجزادين؛ محافظ الجيب؛
محافظ البطاقات (محافظ الجيب)؛ جزادين غير المصنوعة من معادن ثمينة؛ علب المفاتيح
(المنتجات الجلدية)؛ العلب المصنوعة من الجلد أو من الجلد المقلد؛ األطقم السفرية
(المنتجات الجلدية)؛ العلب الم عدة لمنتجات الزينة والمعروفة باسم "الحقائب الصغيرة
لمستحضرات التجميل (غير المجهزة)"؛ الجرابات الجلدية؛ حقائب اليد المسطحة (حقائب اليد
للسهرة)؛ شماسي؛ مظالت؛ مالبس للحيوانات؛ حقائب لحمل الحيوانات.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء4539200 :
تاريخ االدعاء2019/04/01 :

29/09/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

18

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
168768
Class
18

Trademark

Goods/Services
;Leather and imitations of leather; trunks and suitcases
travelling bags; bags for sports; handbags; backpacks; beach
;bags; school bags; satchels; shopping bags; travelling trunks
garment bags for travel purposes for clothes and shoes; folding
briefcases; briefcases; purses; pocket wallets; card cases
(notecases); purses not of precious metal; key cases
(leatherware); boxes of leather or imitation leather; travelling
;sets (leatherware); vanity cases, not fitted; pouches of leather
clutches (evening purses); parasols; umbrellas; clothing for
animals; bags for carrying animals.
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 4539200
Claim Date: 01/04/2019
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تاريخ ايداع الطلب :

13/11/2019

اسم طالب التسجيل:

ديبنهامز ريتيل لمتد

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

بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

13/11/2019

Date of

 348- 334اكسفورد ستريت ،لندن ،دبليو  1سي  1جيه جي،
انجلترا

DEBENHAMS RETAIL
LIMITED
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 334-348 Oxford Street, London, W1C 1JG,
England

مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية ص.ب - 3308
 11181عمان
الصنف
168727

Applicant for
PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY
Correspondence
OFFICE P.O.Box 3308 -11181 Amman
Trademark
168727
Class
18

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحقائب المصنوعة من الجلد؛ الحقائب المصنوعة من الجلود المقلدة؛ الحقائب الرياضية
المصنوعة من الجلد؛ الحقائب الرياضية المصنوعة الجلود المقلدة؛ حقائب السفر وصناديق
ثياب للسفر؛ محافظ للسفر؛ حقائب األمتع ة؛ حقائب سفرية؛ حقائب سفر قماشية؛ حقائب سفر
كبيرة تفتح في قسمين متساويين؛ حقائب صغيرة سفرية؛ حقائب؛ حقائب يد؛ الحقائب التي
تعلق على الكتف؛ حقائب التواليت؛ حقائب ظهر؛ الحقائب التي توضع على الظهر؛ حقائب
صغيرة مع حزام تلبس حول الخصر؛ حقائب رياضية؛ حقائب غير رسمية؛ حقائب كتب
مدرسية؛ حقائب التجميل؛ محافظ جيب؛ محافظ نقود؛ مظالت؛ شماسي؛ عصي؛ قطع ولوازم
البضائع المذكورة أعاله,.

Applicant Name:

18

Goods/Services
Bags made of leather; bags made of imitation leather; sports
;bags made of leather; sports bags made of imitation leather
;trunks and travelling bags; travel cases; luggage; suitcases
hold-alls; portmanteaux; valises; bags; handbags; shoulder
bags; toilet bags; rucksacks; backpacks; bum bags; sports
;bags; casual bags; satchels; beauty cases; wallets; purses
umbrellas; parasols; walking sticks; parts and fittings for all the
aforesaid goods.,
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تاريخ ايداع الطلب :

13/11/2019

اسم طالب التسجيل:

ديبنهامز ريتيل لمتد

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

بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

DEBENHAMS RETAIL
LIMITED
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 334-348 Oxford Street, London, W1C 1JG,
England

 348- 334اكسفورد ستريت ،لندن ،دبليو  1سي  1جيه جي،
انجلترا
مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية ص.ب - 3308
 11181عمان
الصنف
168729

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحقائب المصنوعة من الجلد؛ الحقائب المصنوعة من الجلود المقلدة؛ الحقائب الرياضية
المصنوعة من الجلد؛ الحقائب الرياضية المصنوعة الجلود المقلدة؛ حقائب السفر وصناديق
ثياب للسفر؛ محافظ للسفر؛ حقائب األ متعة؛ حقائب سفرية؛ حقائب سفر قماشية؛ حقائب سفر
كبيرة تفتح في قسمين متساويين؛ حقائب صغيرة سفرية؛ حقائب؛ حقائب يد؛ الحقائب التي
تعلق على الكتف؛ حقائب التواليت؛ حقائب ظهر؛ الحقائب التي توضع على الظهر؛ حقائب
صغيرة مع حزام تلبس حول الخصر؛ حقائب رياضية؛ حقائب غير رسمية؛ حقائب كتب
مدرسية؛ حقائب التجميل؛ محافظ جيب؛ محافظ نقود؛ مظالت؛ شماسي؛ عصي؛ قطع ولوازم
البضائع المذكورة أعاله.

13/11/2019

Date of

18

Applicant for
PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY
Correspondence
OFFICE P.O.Box 3308 -11181 Amman
Trademark
168729
Class
18

Goods/Services
Bags made of leather; bags made of imitation leather; sports
;bags made of leather; sports bags made of imitation leather
;trunks and travelling bags; travel cases; luggage; suitcases
hold-alls; portmanteaux; valises; bags; handbags; shoulder
bags; toilet bags; rucksacks; backpacks; bum bags; sports
;bags; casual bags; satchels; beauty cases; wallets; purses
umbrellas; parasols; walking sticks; parts and fittings for all the
aforesaid goods.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

19/11/2019

اسم طالب التسجيل:

عالء عبد السالم حيدر حردان

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان  /شارع الحرية  ،ص.ب11623 ,400:

عنوان التبليغ

ص.ب  11623 - 400عمان  /شارع الحرية

رقم العالمة التجارية

168859

19/11/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
بالط تسقيف  ،غير معدني قرميد  ،غير معدني اغطية االسقف غير معدنية االسقف  ،غير
معدنية االسقف غير معدنية و التي تتضمن خاليا شمسية

alaa abdelsalam haider
hardan
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman / alhorya st., P.O.Box: 400, 11623

19

Applicant for
P.O.Box 400 -11623 amman / alhorya st.
Correspondence
Trademark
168859
Class
19

Goods/Services
roof tiles , not of metal pantiles , not of metal roof coverings, not
of metal roofing , not metal roofing , not metal , incorporating
solar cells
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Date of

21/07/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Home Desigen Ideas for
Wood Works
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -wasfi al tal st -khafjeh build ,
P.O.Box: 962493, 11196
Applicant for
P.O.Box 962493 -11196 amman -wasfi al
Correspondence
tal st -khafjeh build
Trademark
168980
Class
20

Goods/Services
wooden furnture
Disclaimer: The registrationof this trade mark does not give
owners the execlusive right to use (Home Desing) separately
from the mark

21/07/2019

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة افكار تصميم المنزل لالعمال الخشبية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

، عمارة الخفجي- شارع وصفي التل- عمان
11196 ,962493:ب.ص
عمارة- شارع وصفي التل-  عمان11196 - 962493 ب.ص
الخفجي
20
الصنف
168980

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
االثاث الخشبي
Home (  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال:التنازل
) بمعزل عن هذه العالمةDesing
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Date of

27/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Target Brands, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota
55403, USA
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman , Jordan
168902
Class
20

27/11/2019

: تاريخ ايداع الطلب

. انك،تارجيت براندز
امريكا
شركة اجنبية

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

،55403  مينيسوتا، مينيابوليس، نيكوليت مول1000
الواليات المتحدة األمريكية
 مبنى11192 - 921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
20
الصنف
168902

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

CASALUNA
Goods/Services
Furniture; bathroom furniture; picture frames; stools; poufs;
mattresses; pillows; towel racks and stands; indoor window
shades and blinds; decorative boxes of wood; decorative
mirrors; figurines of wood
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88/479,059
Claim Date: 18/06/2019

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 رفوف، وسائد، مفارش لألسرة، مساند، مقاعد، إطارات للصور، أثاث لدورات المياه،أثاث
، مرايا للزينة، صناديق خشبية للزينة، حواجب وستائر نوافذ داخلية،وحوامل للمناشف
.تماثيل خشبية
US : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
479,059/88 :رقم االدعاء
2019/06/18 :تاريخ االدعاء
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Date of

20/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

nader salem ibrahim al
zedat
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman -moqableen , P.O.Box: 713544,
11171

20/11/2019

: تاريخ ايداع الطلب

نادر سالم ابراهيم الزيدات

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
11171 ,713544:ب. ص، المقابلين- عمان

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

المقابلين-  عمان11171 - 713544 ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 713544 -11171 amman Correspondence
moqableen
Trademark
168828
Class
21

Goods/Services
Kitchen utensils pans, pans, trays) of stainless steel, aluminum
and granite, Coffee containers of metal and plastic materials
and hospitality trays sets, "And cookware sets, cookware sets,
rays and pans of materials sainlec steel, aluminum and granite
and water containers for cooling of plastic material, sets
ofporcelain glass

21

الصنف

168828

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
صواي) من مادة الستانليس ستيل وااللمنيوم,مقالي,ادوات المطبخ (طناحر
حافظات قهوة من مادتي المعدن والبالستيك واطقم صواني ضيال,والحرانيت
وحافظات, الستانليس ستيل وااللمنيوم والحرانيت, طتاحر واطقم ْ وصواي ومقالي من مواد
اطقم من الزحاج البورسالن,ماء للتبريد من مادة البالستيك
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Date of

20/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

nader salem ibrahim al
zedat
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman -moqableen , P.O.Box: 713544,
11171

20/11/2019

: تاريخ ايداع الطلب

نادر سالم ابراهيم الزيدات

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
11171 ,713544:ب. ص، المقابلين- عمان

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

المقابلين-  عمان11171 - 713544 ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 713544 -11171 amman Correspondence
moqableen
Trademark
168827
Class
21

Goods/Services
Kitchen utensils pans, pans, trays) of stainless steel, aluminum
and granite, Coffee containers of metal and plastic materials
and hospitality trays sets, "And cookware sets, cookware sets,
rays and pans of materials sainlec steel, aluminum and granite
and water containers for cooling of plastic material, sets
ofporcelain glass

21

الصنف

168827

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
صواي) من مادة الستانليس ستيل وااللمنيوم والحرانيت,مقالي,ادوات المطبخ (طناحر
حافظات قهوة من مادتي المعدن والبالستيك واطقم صواني ضيال,
وحافظات, الستانليس ستيل وااللمنيوم والحرانيت, طتاحر واطقم ْ وصواي ومقالي من مواد
اطقم من الزحاج البورسالن,ماء للتبريد من مادة البالستيك
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Date of

25/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Saria Investment Holding,
SAL
Nationality
: LEBANON
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Beirut, Commercial Center, Lebanon

Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
168903
Class
21

Goods/Services
Comb cases; combs; make-up brushes; shaving brushes;
shaving brush stands / stands for shaving brushes; soap boxes;
soap dispensers; soap holders / dishes for soap electric combs;
make-up removing appliances; make-up sponges; perfume
burners; perfume vaporizers / perfume sprayers.

25/11/2019

: تاريخ ايداع الطلب

.ل.م. ش،سارية انفستمنت هولدنغ

:اسم طالب التسجيل

لبنان
شركة اجنبية

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

 لبنان، الوسط التجاري،بيروت

 مبنى11192 - 921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
21
الصنف
168903

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، علب صابون، قواعد لفراشي الحالقة، فراشي حالقة، فراشي مكياج، امشاط،علب لألمشاط
 حارقات، أدوات إلزالة المكياج، امشاط كهربائية، حامالت صابون،أوعية تصريف للصابون
. بخاخات عطور،للطيب أو العطور
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تاريخ ايداع الطلب :

27/11/2019

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

تارجيت براندز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Target Brands, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota
55403, USA

 1000نيكوليت مول ،مينيابوليس ،مينيسوتا ،55403
الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11192 - 921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة- ،االردن
169010

الصنف

27/11/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

21

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169010
Class
21

Trademark

CASALUNA
من اجل البضائع/الخدمات التالية
حاويات لالستخدام المنزلي ،أجهزة لتوزيع الصابون ،أطباق للصابون ،علب للحمام ،أجهزة
لتوزيع الكرات القطنية ،حامالت لورق التواليت ،أجهزة لتوزيع مناديل الوجه ،حامالت
لفراشي األسنان ،رفوف لتجفيف المالبس ،سالل للنفايات ،حامالت وأطباق للشموع ،سالل
للمالبس ،أكواب للقهوة والشاي ،كرات الشاي و مصافي وأدوات لنقع الشاي ،أباريق للشاي،
سالل من الخيزران و المعدن و القماش ألغراض منزلية ،فرشات لالستخدام ال شخصي،
تماثيل من الزجاج و أوان خزفية ،زهريات ،جرار و زجاجات و حاويات وصناديق زجاجية
للزينة.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء479,059/88 :
تاريخ االدعاء2019/06/18 :

Goods/Services
;Containers for household use; soap dispensers; soap dishes
;shower caddies; cotton ball dispensers; toilet tissue holders
dispensers for facial tissues; toothbrush holders; clothes drying
racks; waste baskets; candle holders and plates; laundry
;hampers; coffee and tea mugs; tea balls, strainers and infusers
tea pots; baskets of wicker, metal, wood, cloth for household
purposes; brushes for personal use; figurines of glass,
earthenware; vases; decorative glass jars, bottles, canisters and
boxes
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88/479,059
Claim Date: 18/06/2019

122

Date of

08/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

active star trading miqdad (moh'd shafiq)
abed qa'dan
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman - marka abu qasim al shabi street ,
P.O.Box: 340576, 11134

08/01/2020

: تاريخ ايداع الطلب

مقداد محمد شفيق عبد قعدان- مؤسسة النجم الناشط التجارية

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

,340576:ب. ص،  ش ابو القاسم الشابي-  ماركا- عمان
11134

Applicant for
P.O.Box 340576 -11134 amman - marka
Correspondence
abu qasim al shabi street
Trademark
168733
Class
21

 ش ابو القاسم-  ماركا-  عمان11134 - 340576 ب.ص
الشابي
21
الصنف
168733

عنوان التبليغ

Goods/Services
Rags for cleaning , Shaving brush stands, shaving brushes ,
shoe brushes, shoe horns, skin abrasive sponges for
scrubbing , smoke absorbers for purposes , soap boxes,
stands flat iron, Mops wringers, mops, mugs, napkin holders,
napkin rings, oil cruets, pans frying, paper plates, pepper
posts, perfume sprayers, perfume vaporizers, plates paper,
polishing apparatus and machines for household purposes
non electric, pots, Ironing boards, jacks boot, kitchen
containers, lazy susans, Feather- dusters, Gloves for
household purposes, Gloves, Containers for household or
kitchen use, cookers ice pails, cosmetic utensils, cotton
waste for cleaning, cutting boards for the kitchen,
dishwashing brushes, dispensers soap, dusting
apparatus non electric, dusting cloths rags, Abrasive pads
for kitchen purposes, abrasive sponges for scrubbing the
skin, aerosol dispensers, not for medical purposes,
autoclaves non-electric, baby baths portable, basins, baskets
for domestic use, basting spoons, baths baby portable
beaters non-electronic. Beverages heat insulated containers ,
bins, bird baths, birdcages, blenders, non electic for house
hold purposes, boards ironing, boot jacks, boot trees, bottle
gourds, bottle openers bottles, bottles refrigerating, bowls
, boxes for sweetmeats, boxes of glass, boxes metal for
dispensing paper towels, boses for soap, bread baskets
demostic, bread bins , bread boards, bristles, brooms, brush
goods, brushes, brushes for cleaning tanks and containers,
brushes for footwear, Buckets, buckskin for cleaning, cutter
dishes, cake molds, carpet beaters, carpet sweepers, cases,
cleaning instruments hand operated, cleaning rags, cloth for
washing floors, clothes racks for drying, clothers pegs,
clothes pins,cloths for cleaning, combs, steel wool for
cleaning,washing boards, washing floors, waste paper
| baskets.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 كرتات لالحذية،  فراشي لالحذية، فراشي حالقة، قواعد لفراشي الحالقة، مماسح للتنظيف
مناصب، علب صابون، أاجهزة إمتصاص الدخان لألغراض المنزلية، اسفنج جلي لفرك الج لد،
قوارير للزيت، حلقات مناديل، حامالت مناديل،  اقداح، مماسح، عصارات مماسح،للكوي
أجهزة واالت تلميع غير،  بخاخات عطور،أوعية فلفل وبهارات، صحون من الورق،مقالي،
 صواني، أوعية مطبخ،  أدوات خلع االحذية، ألواح كي، أوعية،كهربائية لألغراض المنزلية
أوعية لإلستعمال المنزلي او،  قفازات لالغراض المنزلية، منافض غبار من الريش،دوارة
فراشي لغسل،  الواح تقطيع للمطبخ، نفاية قطن للتنظيف،أدوات تجميل، للمطبخ مبردات
قطع قماش لمسح الغبار،أجهزة غير كهربائية لنفض الغبار،اوعية تصريف للصابون، الصحون
، إسفنج جلي لفرك الجلد مرذات ليست الغراض طبية،  لبادات جلي ألغراض المطبخ.مماسح،
لالستخدام، سالل،  اواني،  زبديات،  أدوات كهربائية احواض استحمام لالطفال،احواض داخلية
أوعية معزولة، خفاقات غير كهربائية، منافض للسجاد،مالعق خفق تستخدم في المطبخ، المنزلي
خالطات غير كهربائية،أقفاص طيور،احواض ماء للطيور، صناديق نفايات، حرارية للمشروبات
، فتاحات قوارير، أوعية أو قوارير من القرع اليابس،قوالب لألحذية، قرب او دالء، الواح كي،
صناديق معدنية لصرف، صناديق زجاجية، صناديق للحولويات،  زبديات زجاجية. قوارير زبديات
سلع،مكانس، الواح خبز.  صناديق خبز. سالل خبز، علب صابون، المناديل الورقية
فراشي لتنظيف الصهاريج والحاويات، فراشي كهربائية،  فراشي لغسل الصحون، فراشي،فراشي
 منافض، قوالب كيك،  صحون للزبدة، جلد للتنظيف،  سطول،  فراشي للباس وللقدم؛ دالء،
 قطع, مماسح قماش للتنظيف،  أدوات تنظيف يدوية.  مكانس سجاد » علب لألمشاط، للسجاد
 أمشاط،مالقط غسيل » قطع قماش للتنظيف، مناشر مالبس للتجفف، قماش لغسل االرضيات
سالل للنفايات،  قطع قماش لغسل االرضيات, الواح غسيل، أمشاط كهربائية؛ أحواض غسيل،
. سلك جلي للتنظيف، الورقية

رقم العالمة التجارية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

17/03/2020

اسم طالب التسجيل:

فائق حسن سالمه ابو جدوع

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان /حي الزهور  ،ص.ب11162 ,620611:

عنوان التبليغ

ص.ب  11162 - 620611عمان /حي الزهور

رقم العالمة التجارية

168765

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الخيم ( الشوادر )

17/03/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

faeq hasan salameh abu
jadooa
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman/ hai al zohour , P.O.Box: 620611,
11162

22

Applicant for
P.O.Box 620611 -11162 amman/ hai al
Correspondence
zohour
Trademark
168765
Class
22

Goods/Services
)canvas canopies (tent

124

تاريخ ايداع الطلب :

20/10/2019

اسم طالب التسجيل:

ديبنهامز ريتيل لمتد

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

بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

20/10/2019

Date of

 348- 334اكسفورد ستريت ،لندن ،دبليو  1سي  1جيه جي،
انجلترا

DEBENHAMS RETAIL
LIMITED
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 334-348 Oxford Street, London, W1C 1JG,
England

مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية ص.ب - 3308
 11181عمان
الصنف
168726

Applicant for
PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY
Correspondence
OFFICE P.O.Box 3308 -11181 Amman
Trademark
168726
Class
24

من اجل البضائع/الخدمات التالية
قطع نسيجية لإلستعمال المنزلي؛ المنسوجات؛ اغطية للموائد؛ أغطية السرير؛ بياضات
(أغطية) لالسرة؛ مالءات السرير؛ البطانيات؛ اللحف وأغطية اللحاف؛ أغطية للمخدات،
الوسائد واللحف؛ واقيات للفرش؛ شراشف؛ لحف من زغب العيدر ،لحف وأوشحة؛ أقمشة
للتنجيد؛ الستائر؛ ستائر قصيرة؛ بياضات لالستعمال المنزلي ،بياضات للمطبخ ،بياضات
للموائد ،بياضات الحمام؛ مناشف الشاي؛ مناشف؛ مناديل من النسيج للموائد؛ بطانيات
المسافرين؛ مطرزات من النسيج تعلق على الجدران؛ أكياس النوم,.

Applicant Name:

24

Goods/Services
Household textile articles; textiles; table covers; bedding; bed
linen; bed sheets; blankets; duvets and duvet covers; covers for
;pillows, cushions and duvets; mattress protectors; bedspreads
;eiderdowns, quilts and throws; upholstery fabrics; curtains
;valances; household linen, kitchen linen, table linen, bath linen
tea towels; towels; table napkins of textile; travellers' rugs; wall
hangings of textile; sleeping bags,
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تاريخ ايداع الطلب :

13/11/2019

اسم طالب التسجيل:

ديبنهامز ريتيل لمتد

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

بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

13/11/2019

Date of

 348- 334اكسفورد ستريت ،لندن ،دبليو  1سي  1جيه جي،
انجلترا

DEBENHAMS RETAIL
LIMITED
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 334-348 Oxford Street, London, W1C 1JG,
England

مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية ص.ب - 3308
 11181عمان
الصنف
168730

Applicant for
PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY
Correspondence
OFFICE P.O.Box 3308 -11181 Amman
Trademark
168730
Class
24

من اجل البضائع/الخدمات التالية
قطع نسيجية لإلستعمال المنزلي؛ المنسوجات؛ اغطية للموائد؛ أغطية السرير؛ بياضات
(أغطية) لالسرة؛ مالءات السرير؛ البطانيات؛ اللحف وأغطية اللحاف؛ أغطية للمخدات،
الوسائد واللحف؛ واقيات للفرش؛ شراشف؛ لحف من زغب العيدر ،لحف وأوشحة؛ أقمشة
للتنجيد؛ الستائر؛ ستائر قصيرة؛ بياضات لالستعمال المنزلي ،بياضات للمطبخ ،بياضات
للموائد ،بياضات الحمام؛ مناشف الشاي؛ مناشف؛ مناديل من النسيج للموائد؛ بطانيات
المسافرين؛ مطرزات من النسيج تعلق على الجدران؛ أكياس النوم

Name Applicant :

24

Goods/Services
Household textile articles; textiles; table covers; bedding; bed
linen; bed sheets; blankets; duvets and duvet covers; covers for
;pillows, cushions and duvets; mattress protectors; bedspreads
;eiderdowns, quilts and throws; upholstery fabrics; curtains
;valances; household linen, kitchen linen, table linen, bath linen
tea towels; towels; table napkins of textile; travellers' rugs; wall
hangings of textile; sleeping bags
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Date of

29/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

madina al monawarah for
blankets manufaturing co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Al Ramtha, P.O.Box: 1101, 11910

Applicant for
al fouad intellectual property P.O.Box
Correspondence
1101 -11910 amman/al shmesani
Trademark
168962
Class
24

Goods/Services
bath linen(except clothing), bed blankets,bed covers,bed linen,
bed spreads, calico,fabric,curtains of textile or blastic _
_ face towels of texttile, household linen, quilts

29/01/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة المدينة المنوره لصناعة البطانيات

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

11910 ,1101:ب. ص، الرمثا

24

11910 - 1101 ب.الفؤاد للملكيه الفكريه ص
الشميساني/عمان
الصنف
168962

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 اقمشه,قماشس بفته,شراشف,بياضات لالسره,اغطية اسره,بطانيات لالسره,بياضات حمام
لحف,بياضات لالستعمال المنزلي,ستائر من النسيج او البالستيك مناشف للوجه
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Date of

29/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

madina al monawarah for
blankets manufaturing co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Al Ramtha, P.O.Box: 1101, 11910

Applicant for
al fouad intellectual property P.O.Box
Correspondence
1101 -11910 amman/al shmesani
Trademark
168961
Class
24

Goods/Services
bath linen(except clothing), bed blankets,bed covers,bed linen,
bed spreads, calico,fabric,curtains of textile or blastic face
towels of texttile, household linen, quilts

29/01/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة المدينة المنوره لصناعة البطانيات

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

11910 ,1101:ب. ص، الرمثا

24

11910 - 1101 ب.الفؤاد للملكيه الفكريه ص
الشميساني/عمان
الصنف
168961

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 اقمشه,قماشس بفته,شراشف,بياضات لالسره,اغطية اسره,بطانيات لالسره,بياضات حمام
لحف,بياضات لالستعمال المنزلي,ستائر من النسيج او البالستيك مناشف للوجه
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تاريخ ايداع الطلب :

16/07/2019

اسم طالب التسجيل:

نجاح احمد محمود بصبوص

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان -الصويفية  ،ص.ب19152 ,27:

عنوان التبليغ

ص.ب  19152 - 27عمان -الصويفية

رقم العالمة التجارية

168822

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس

اعالن الجريدة الرسمية

16/07/2019

Date of

Applicant Name:

najah ahmad mahmoud
basbous
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman -swifiya , P.O.Box: 27, 19152

الصنف

25

Applicant for
P.O.Box 27 -19152 Amman -swifiya
Correspondence
Trademark
168822
Class
25

Goods/Services
clothes
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تاريخ ايداع الطلب :

29/09/2019

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

لوي فويتون مالوتييه
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Louis Vuitton Malletier
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2, rue du Pont Neuf, 75001 Paris

 ،رو دو بون نوف 75001 ،باريس

سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م مص.ب - 435
 11821عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز
168788

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مالبس؛ سترات؛ صدارات؛ قمصان؛ قمصان نصف كم؛ بناطيل؛ جاكيتات [مالبس]؛ بذالت؛
معاطف؛ معاطف واقية من المطر؛ معاطف خارجية؛ جاكيتات مقلنسة؛ تنانير؛ أثواب؛ سراويل
قصيرة؛ بيجامات؛ عباءات؛ قمصان النوم؛ قبعات؛ قبعات (أغطية رأس)؛ قفازات (مالبس)؛
ربطات عنق؛ أحزمة (مالبس)؛ أحزمة جلدية (مالبس)؛ لفاعات؛ أوشحة للجيب (مالبس)؛
نطاقات؛ شاالت؛ جوارب طويلة؛ جوارب قصيرة؛ أثواب ضيقة؛ شياالت للمالبس؛ شاالت؛
مالبس داخلية؛ مالبس داخلية نسائية؛ أثواب استحمام؛ لباس القدم؛ شباشب؛ الجزمات
والجزمات القصيرة,.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء4539200 :
تاريخ االدعاء2019/04/01 :

29/09/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

25

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
168788
Class
25

Trademark

Goods/Services
Clothing; sweaters; vests; shirts; tee-shirts; trousers; jackets
;(clothing); suits; coats; raincoats; overcoats; parkas; skirts
;dresses; shorts; pajamas; dressing gowns; nightgowns; hats
;)caps (headwear); gloves (clothing); neckties; belts (clothing
;)leather belts (clothing); scarfs; pocket squares (clothing
sashes for wear; shawls; stockings; socks; tights; braces for
clothing (suspenders); stoles; underwear; lingerie; bathing
suits; footwear; slippers; boots and ankle boots.,
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 4539200
Claim Date: 01/04/2019
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تاريخ ايداع الطلب :

13/11/2019

اسم طالب التسجيل:

ديبنهامز ريتيل لمتد

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

بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

13/11/2019

Date of

Applicant Name:

 348- 334اكسفورد ستريت ،لندن ،دبليو  1سي  1جيه جي،
انجلترا

DEBENHAMS RETAIL
LIMITED
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 334-348 Oxford Street, London, W1C 1JG,
England

مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية ص.ب - 3308
 11181عمان
الصنف
168731

Applicant for
PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY
Correspondence
OFFICE P.O.Box 3308 -11181 Amman
Trademark
168731
Class
25

25

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس ،لباس القدم وأغطية الرأس؛ مالبس األطفال ،مالبس األطفال الرضع؛ أحذية وأخفاف
األطفال الرضع؛ المالبس المحبوكة؛ مالبس النوم ،مالبس السباحة ،المالبس الداخلية.

Goods/Services
Clothing, footwear and headwear; children’s clothing, babies
clothing; slippers, babies booties; hosiery; nightwear,
swimwear, underwear.
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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

Applicant Name:
HUB71 Ltd.
Nationality
: 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

الطابق  ،22برج السلع ،مربعة سوق أبوظبي العالمي ،جزيرة
الماريا ،أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
ص.ب  11195 - 18055ابراج إعمار  -الدوار السادس -
برج ب  -الطابق 11
الصنف
168957

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس ،لباس القدم ،أغطية الرأس.

01/12/2019

Date of

25

Applicant for
P.O.Box 18055 -11195 Emmar Towrs, 6th
Correspondence
Circle, Tower B, 11th Floor
Trademark
168957
Class
25

Goods/Services
Clothing, footwear, headgear.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

03/12/2019

اسم طالب التسجيل:

دي ايت في ايت اورونليرى جيدا بازارالما تيجاريت انونيم شيركيتى

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

تركيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

ديكيليتاش ماهاليسي ،اوزينجى سوكاك ،نو ،8:بشكتاش،
اسطنبول  /تركيا
قمصية للملكية الفكرية ص.ب 258 11814 - 142025
شارع الملك عبدهللا الثاني ،عمان
الصنف
168941

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس بما في ذلك المالبس الداخلية والمالبس الخارجية بخالف المالبس الواقية ذات
األغراض الخاصة؛ جوارب ،لفحات [مالبس] ،شاالت ،عصابات ،أوشحة ،أحزمة [مالبس]؛
البسة القدم ،األحذية او األبواط ،النعال أو الشباشب ،الصنادل؛ أغطية الرأس ،القبعات ،قبعات
مع حافة ،طواقي البورية ،طواقي [أغطية الرأس] ،قبعات بحجم الجمجمة

25

03/12/2019

Date of

Applicant Name:

D ET VE ET URUNLERI
GIDA PAZARLAMA
TICARET ANONIM
SIRKETI
Nationality
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Dikilitas Mahallesi, Uzengi Sokak, No:8,
Besiktas - Istanbul, Turkey
Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
168941
Class
25

Goods/Services
Clothing, including underwear and outerclothing, other than
special purpose protective clothing; socks, mufflers [clothing],
shawls, bandanas, scarves, belts [clothing]; footwear, shoes,
slippers, sandals; headgear, hats, caps with visors, berets, caps
[headwear], skull caps
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

04/12/2019

اسم طالب التسجيل:

ال سي وايكيكي ماجازاجيليك هيزميتليرى تيجاريت انونيم شيركيتي

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

تركيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

ايفرين ماهاليسى ،جولبهار جاديسى ،نو 96:باجسيالر -
اسطنبول  /تركيا
قمصية للملكية الفكرية ص.ب 258 11814 - 142025
شارع الملك عبدهللا الثاني ،عمان
الصنف
168937

25

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مالبس المعني بها البناطيل ،الجاكيتات ،معاطف خارجية ،المعاطف ،التنانير ،بذالت ،اثواب
من الصوف [مالبس] ،صدريات ،قمص ان ،بطانات جلدية جاهزة (أجزاء من المالبس ،قمصان
نصف كم [تي  -شيرت] ،بلوزات ،فساتين ،سراويل قصيرة (برمودا) ،بيجامات ،قمصان
صوفية ،جينز ،بدلة رياضية ،مالبس ضد المطر ،ثياب البحر ،اثواب سباحة؛ المالبس
الرياضية (تستعمل حصريا للرياضة) ،مالبس لألطفال الرضع المعني بها القمصان ،البناطيلن
الفساتين؛ مالبس كتان [مالبس] المعني بها سراويل تحتية ،مشدات للصدر ،سراويل؛ جوارب
قصيرة؛ لباس القدم المعني بها األحذية عدا احذية تجبيرية ،الصنادل ،أحذية ضد الماء ،أحذية
المشي ،الجوارب ،أحذية رياضية ،اخفاف؛ أجزاء األحذية المعني بها الكعوب ،النعال للباس
القدم ،فرعات لباس القدم؛ اغطية للرأس المعني بها أغطية الرأس (الكاب) ،أغطية بحجم
الرأس ،قبعات رياضية ،قبعات ،بيريهات [قبعات مستديرة مسطحة]؛ قفافيز [مالبس] ،جوارب
طويلة ،احزمة [مالبس] ،قميص قصير ،عباءات ،أوشحة ،أوشحة للرقبة ،شاالت ،ياقات،
ربطات عنق ،ربطات ،أحزمة الحمالة.

04/12/2019

Date of

Applicant Name:

LC WAIKIKI
MAGAZACILIK
HIZMETLERI TICARET
ANONIM SIRKETI
Nationality
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Evren Mahallesi, Gulbahar Caddesi, No:
96 Bagcilar - Istanbul / Turkey
Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
168937
Class
25

Goods/Services
Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, coats, skirts,
suits, jerseys, waistcoats, shirts, ready-made leather linings
(parts of clothing), T-shirts, sweatshirts, dresses, bermuda
shorts, shorts, pajamas, pullovers, jeans, tracksuits, rainwear,
beachwear, bathing suits, swimming suits; clothing for sports
(for exclusive use for sports), clothing for babies, namely,
shirts, pants, coats, dresses; underclothing, namely, boxer
shorts, brassieres, briefs, pants; socks; footwear, namely shoes
excluding orthopedic shoes, sandals, waterproof boots, walking
boots, booties, sporting shoes, slippers; shoe parts namely
heelpieces, insoles for footwear, footwear uppers; headgear,
namely caps, skull caps, sports caps, hats, berets; gloves
(clothing), stockings, belts (clothing), camisoles, sarongs,
scarves, neck scarves, shawls, collars, neckties, ties,
suspender belts.
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تاريخ ايداع الطلب :

16/12/2019

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

سوين كوربوريشن
فلبين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 2214تولينتينو ستريت  ،باساي سيتي  ،مترو مانيال ،الفليبين

16/12/2019

Applicant Name:
SUYEN CORPORATION
Nationality
: PHILIPPINES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2214 Tolentino Street, Pasay City, Metro
Manila, Philippines

UNITED TRADEMARK & PATENT
الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع ص.ب
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7,
 11190 - 925852عمان -العبدلي -مجمع شيكاغو -الطابق
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
الثاني -مكتي رقم 7
168927
Class
25
25
الصنف
168927

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مناديل مخرمة [مناديل للرقبة]; مباذل استحمام; سراويل استحمام; اثواب سباحة; مالبس
للشاطئ; احزمة [مالبس]; بيريهات [قبعات مستديرة مسطحة]; صدارات [مالبس داخلية];
سراويل تحتية; مشدات للصدر; قميصوالت [سترات نسوية قصيرة]; قبعات [اغطية للرأس;[
مالبس; مالبس من جلد مقلد; مالبس جلدية; معاطف; قمصان مسرولة [مالبس]; مشدات
للنساء; مشدات ل جذع الجسم [مالبس داخلية]; فساتين; احذية او صنادل من نسيج الحلفاء;
لباس القدم; جالبيات [مالبس]; مشدات للقسم السفلي من جذع الجسم [مالبس داخلية];
قفافيز [مالبس]; قبعات; اربطة رأس [مالبس]; كعوب لالحذية او الجوارب; برانس
[مالبس]; جوارب وكولونات; جاكيتات [مالبس]; اثواب من الصوف [مالبس]; فساتين بلوز;
تريكو [ألبسة]; بنطال ضيق [السراويل]; احزمة للنقود [مالبس]; ربطات عنق; مالبس
خارجية; اردية سروالية; جاكيتات مقلنسة; بيجامات; مالبس جاهزة; صنادل; اوشحة;
شاالت; قمصان; احذية; قمصان قصيرة -األكمام; تنانير; تنانير مع ثراويل مخفية تحتها;
قبعات ضيقة; اخفاف; قمصان داخلية [مالبس داخلية]; جوارب قصيرة; قمصان للرياضة;
احذية للرياضة; جاكيتات من الصوف [مالبس]; بذالت; مالبس داخلية ماصة للعرق; جوارب
قصيرة ماصة للعرق; سترات; مالبس نسائية داخلية; قمصان نصف كم [تي  -شيرت];
بنطلونات; سراو يل داخلية; مالبس كتانية; قبعات للزينة [أغطية للرأس[ ;صدارات.

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
Bandanas [neckerchiefs]; bath robes; bathing trunks; bathing
;]suits; beach clothes; belts [clothing]; berets; bodices [lingerie
;boxer shorts; brassieres; camisoles; caps [headwear]; clothing
;clothing of imitations of leather; clothing of leather; coats
;]combinations [clothing]; corselets; corsets [underclothing
dresses; esparto shoes or sandals; footwear; gabardines
[clothing]; girdles; gloves [clothing]; hats; headbands
;][clothing]; heels; hoods [clothing]; hosiery; jackets [clothing
jerseys [clothing]; jumper dresses; knitwear [clothing]; leggings
;[trousers]; money belts [clothing]; neckties; outerclothing
;overalls; parkas; pyjamas; ready-made clothing; sandals
;scarves; shawls; shirts; shoes; short-sleeve shirts; skirts
skorts; skull caps; slippers; slips [underclothing]; socks; sports
jerseys; sports shoes; stuff jackets [clothing]; suits; sweat;absorbent underwear; sweat-absorbent socks; sweaters
;jumpers [pullovers]; teddies [underclothing]; tee-shirts
;]trousers; underpants; underwear; visors [headwear
waistcoats.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

24/12/2019

اسم طالب التسجيل:

نضال بسام جودت ابو خاص

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

االردن
مؤسسة فردية
طارق -شارع خلف الكعابنه  ،ص.ب11192 ,92283:

عنوان التبليغ

ص.ب  11192 - 92283طارق -شارع خلف الكعابنه

رقم العالمة التجارية

168969

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االلبسة

24/12/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

NEDAL BASSAM JAWDAT
ABU KHAS
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address TAREK -KHALF ALKABNA, P.O.Box:
92283, 11192

25

Applicant for
P.O.Box 92283 -11192 TAREK -KHALF
Correspondence
ALKABNA
Trademark
168969
Class
25

Goods/Services
CLOTHES
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Date of

23/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Mohammad Mahmoud
Muhi-Eddin Issa
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman -Downtown , P.O.Box: 7123, 11118

23/02/2020

: تاريخ ايداع الطلب

محمد محمود محي الدين عيسى

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
11118 ,7123:ب. ص، وسط البلد- عمان

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

وسط البلد-  عمان11118 - 7123 ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 7123 -11118 amman -Downtown
Correspondence
Trademark
168950
Class
25

Goods/Services
Jackets [clothing]; ready-made clothing; clothing of leather;
denim clothing; Formal wear; woollen clothing; stuff jackets
[clothing]; clothing for men, women and children.

25

الصنف

168950

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
-  مالبس رسميه-  مالبس جينز-  مالبس جلديه-  مالبس جاهزه- ) جاكتيت ( مالبس
 االوالد-  النساء-  مالبس الرجال- ) مالبس صوفيه جاكتيت من الصوف ( مالبس
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تاريخ ايداع الطلب :

27/11/2019

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

تارجيت براندز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 1000نيكوليت مول ،مينيابوليس ،مينيسوتا ،55403
الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11192 - 921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 104شارع مكة ،عمان -
االردن
26
الصنف
169013

27/11/2019

Date of

Applicant Name:
Target Brands, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota
55403, USA
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169013
Class
26

Trademark

CASALUNA
من اجل البضائع/الخدمات التالية
إكسسوارات للشعر وحلي للشعر و تحديدا أربطة للشعر و عصابات للشعر من المطاط و
دبابيس الشعر و مشابك للشعر و عصابات للشعر و أغطية للشعر.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء479,054/88 :
تاريخ االدعاء2019/06/18 :

Goods/Services
Hair accessories and hair ornaments, namely hair ties, elastic
hair bands, hair pins, hair clips, hair bands; hair wraps
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88/479,054
Claim Date: 18/06/2019
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تاريخ ايداع الطلب :

27/11/2019

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

تارجيت براندز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 1000نيكوليت مول ،مينيابوليس ،مينيسوتا ،55403
الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11192 - 921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ,عمان -
االردن
27
الصنف
169012

27/11/2019

Date of

Applicant Name:
Target Brands, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota
55403, USA
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca StreetAmman - Jordan
169012
Class
27

Trademark

CASALUNA
من اجل البضائع/الخدمات التالية
حصر للحمام ،بسط
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء479,059/88 :
تاريخ االدعاء2019/06/18 :

Goods/Services
Bath mats; rugs
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88/479,059
Claim Date: 18/06/2019
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تاريخ ايداع الطلب :

22/04/2019

اسم طالب التسجيل:

انس جهاد حسن الزبيدي

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

22/04/2019

Date of

عمان -طبربور -شارع مغيث الرومي  ،ص.ب,960988:
11196

Anas Jehad Hasan
Alzubaidi
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman -Tabarbour -st .Mo'eth El,
P.O.Box: 960988, 11196

عمان -طبربور -شارع مغيث الرومي  ،ص.ب,960988:
11196
28
الصنف
168800

Applicant for
amman -Tabarbour -st .Mo'eth El,
Correspondence
P.O.Box: 960988, 11196
Trademark
168800
Class
28

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االلعاب و ادوات اللعب بخالف االلعاب االلكترونية

Applicant Name:

Goods/Services
games and plaything except electronic games
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تاريخ ايداع الطلب :

20/10/2019

اسم طالب التسجيل:

ديبنهامز ريتيل لمتد

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

بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

DEBENHAMS RETAIL
LIMITED
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 334-348 Oxford Street, London, W1C 1JG,
England

 334- 348اكسفورد ستريت ،لندن ،دبليو  1سي  1جيه جي،
انجلترا
مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية ص.ب - 3308
 11181عمان
الصنف
168837

من اجل البضائع/الخدمات التالية
العاب؛ دمى طرية  ،دمي الدببة؛ خشخيشات ،دمى ,.

20/10/2019

Date of

28

Applicant for
PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY
Correspondence
OFFICE P.O.Box 3308 -11181 Amman
Trademark
168837
Class
28

Goods/Services
Games; soft toys, teddy bears; rattles, dolls.,
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تاريخ ايداع الطلب :

13/11/2019

اسم طالب التسجيل:

ديبنهامز ريتيل لمتد

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

بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

13/11/2019

Date of

 334- 348اكسفورد ستريت ،لندن ،دبليو  1سي  1جيه جي،
انجلترا

DEBENHAMS RETAIL
LIMITED
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 334-348 Oxford Street, London, W1C 1JG,
England

مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية ص.ب - 3308
 11181عمان
الصنف
168728

Applicant for
PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY
Correspondence
OFFICE P.O.Box 3308 -11181 Amman
Trademark
168728
Class
28

من اجل البضائع/الخدمات التالية
العاب وادوات اللعب؛ دمى طرية  ،دمي الدببة؛ خشخيشات ،دمى .

Applicant Name:

28

Goods/Services
Games and playthings; soft toys, teddy bears; rattles, dolls.
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تاريخ ايداع الطلب :

27/11/2019

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

تارجيت براندز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 1000نيكوليت مول ،مينيابوليس ،مينيسوتا ،55403
الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11192 - 921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 104شارع مكة عمان -
االردن
28
الصنف
169011

27/11/2019

Date of

Applicant Name:
Target Brands, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota
55403, USA
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169011
Class
28

Trademark

CASALUNA
من اجل البضائع/الخدمات التالية
مساند وحصر للتأمل ،بلوكات (قطع/كتل) لليوجا
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء480,406/88 :
تاريخ االدعاء2019/06/19 :

Goods/Services
Meditation cushions and mats; yoga blocks
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88/480,406
Claim Date: 19/06/2019
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تاريخ ايداع الطلب :

09/12/2019

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

الفا جروب كو ،.ال تي دي.
الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

أولدي انداستلاير ايريا ،وينجوان ار دي ،.تشينغهاي ديستريكت،
شانتو سيتي ،جوانجدونج بروفينس ،الصين
قمصية للملكية الفكرية ص.ب 258 11814 - 142025
شارع الملك عبدهللا الثاني ،عمان
الصنف
168935

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ألعاب بخالف تلك المخصصة لالستخدام مع شاشة عرض خارجية أو شاشة؛ اجهزة للعاب؛
دُمى؛ لعبة الدوامة [لعب]؛ هواتف نقالة [لعب]؛ مركبات لعب؛ أحاجي الصور المقطوعة؛
ألعاب لوحية؛ ورق لعب (شدة)؛ مضامير السباق البالستيكية.

28

09/12/2019

Date of

Applicant Name:
Alpha Group Co., Ltd.
Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Auldey Industrial Area, Wenguan Rd.,
Chenghai District, Shantou City,
Guangdong Province, China
Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
168935
Class
28

Goods/Services
Games other than those adapted for use with external display
screen or monitor ; Apparatus for games; Toys; Spinning tops
[toys]; Mobiles [toys]; Toy vehicles; Jigsaw puzzles; Board
games; Playing cards; Plastic racetracks.
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تاريخ ايداع الطلب :

16/12/2019

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

سوين كوربوريشن
فلبين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 2214تولينتينو ستريت  ،باساي سيتي  ،مترو مانيال ،الفليبين

16/12/2019

Applicant Name:
SUYEN CORPORATION
Nationality
: PHILIPPINES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2214 Tolentino Street, Pasay City, Metro
Manila, Philippines

UNITED TRADEMARK & PATENT
الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع ص.ب
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7,
 11190 - 925852عمان -العبدلي -مجمع شيكاغو -الطابق
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
الثاني -مكتي رقم 7
168924
Class
28
28
الصنف
168924

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اكياس مصممة خصيصا للزالجات والواح التزلج على الماء; قفافيز مالكمة; دعائم رياضية
للرجال [ادوات رياضية]; العاب مصنوعة من المخمل; اكياس مالكمة; مضارب لاللعاب;
واقيا ت مقدم الساق [ادوات رياضية]; الواح تزلج; لعب أطفال محشوة; الواح ركوب االمواج.

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
Bags especially designed for skis and surfboards; boxing
;gloves; men's athletic supporters [sports articles]; plush toys
;]punching bags; rackets; shin guards [sports articles
skateboards; stuffed toys; surfboards.

145

تاريخ ايداع الطلب :

02/12/2018

اسم طالب التسجيل:

هديل فائز محمد سعيد قاسم قاسم

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

جبل عمان -الدوار الثاني -شارع زياد بن ابيه ،
ص.ب11134 ,340591:
ص.ب  11134 - 340591جبل عمان -الدوار الثاني -شارع
زياد بن ابيه
29
الصنف
168771

من اجل البضائع/الخدمات التالية
دجاج طازج ومجمد

02/12/2018

Date of

Applicant Name:

hadeel fayez moh'd saeed
qasim
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address
, P.O.Box: 340591, 11134

Applicant for
P.O.Box 340591 -11134
Correspondence
Trademark
168771
Class
29

Goods/Services
chicken fresh and frozen chicken
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

18/03/2019

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

شركة الغد للدواجن
االردن
ذ.م.م
عمان -المقابلين -ش القدس  ،ص.ب11821 ,1604:

عنوان التبليغ

ص.ب  11821 - 1604عمان -المقابلين -ش القدس

رقم العالمة التجارية

168778

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللحوم واالسماك والدجاج الطازج والمجمد وقطع الدجاج والبيض والخضراوات والفواكه
المحفوظة والمعلبة الزيوت وااللبان

18/03/2019

Date of

Applicant Name:
alghad poultry co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -almoqableen , P.O.Box: 1604,
11821

29

Applicant for
 P.O.Box 1604 -11821 ammanCorrespondence
almoqableen
Trademark
168778
Class
29

Goods/Services
meat ,fish ,fresh and frozen chicken pieces and eggs canned
and preserved vegetables and fruit oils ,dairy
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تاريخ ايداع الطلب :

07/04/2019

اسم طالب التسجيل:

احمد محي الدين تيسير سليم ابو صينيه

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

االردن
مؤسسة فردية
اربد -ش القدس  ،ص.ب21110 ,3250:

عنوان التبليغ

ص.ب  21110 - 3250اربد -ش القدس

رقم العالمة التجارية

168874

من اجل البضائع/الخدمات التالية
زيت الزيتون ,زيت الشمس ,زيت الذرة

اعالن الجريدة الرسمية

07/04/2019

Date of

Applicant Name:

Ahmad mohieealdeen
salem abu siniya
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address irbid -alquds str , P.O.Box: 3250, 21110

الصنف

29

Applicant for
P.O.Box 3250 -21110 irbid -alquds str
Correspondence
Trademark
168874
Class
29

Goods/Services
olive oil ,sun flower ,corn oil
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

23/04/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة عنبتا للتخزين والتجارة العامة

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

االردن
ذ.م.م
عمان -دير غبار  ،ص.ب11185 ,85039:

عنوان التبليغ

ص.ب  11185 - 85039عمان -دير غبار

رقم العالمة التجارية

168775

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تمور

23/04/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

& Anabta for storage
General Trading co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -diar Ghbar, P.O.Box: 85039,
11185
Applicant for
P.O.Box 85039 -11185 amman -diar Ghbar
Correspondence
Trademark
168775
Class
29
29

Goods/Services
dates
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

30/06/2019

اسم طالب التسجيل:

Sime Darby Plantation
سايم داربي بالنتيشن بيرهاد
Berhad
Nationality
: MALAYSIA
ماليزيا
Applicant Type
Foreign Company
شركة اجنبية
Applicant Career
Applicant Address Level 10, Main Block, Plantation Tower
الطابق رقم  ,10المبنى االساسي ,بالنتيشن تاور رقم  ,2جاالن
No. 2, Jalan PJU 1A/7 Ara Damansara
بي جيه يو 1آيه 7/آرا دامانسارا 47301 ,بيتالينغ جايا,
47301 Petaling Jaya Selangor Darul
سيالنجور دارول إحسان ,ماليزيا.
Ehsan, Malaysia
Applicant for
UNITED TRADEMARK & PATENT
الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع ص.ب
Correspondence
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7,
 11190 - 925852عمان -العبدلي -مجمع شيكاغو -الطابق
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
الثاني -مكتي رقم 7
Trademark
168925
Class
29
29
الصنف
168925

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

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

من اجل البضائع/الخدمات التالية
زيوت ودهون صالحة لإلستهالك البشري ،زيوت ودهون مشتقة من النباتات ،دهون وزيوت
قابلة لألكل تحتوي على زيت النخيل ،دهون و زيوت قابلة لألكل وتحتوي محتوى عالي من
زيت النخيل ،دهون و زيوت قابلة لألكل متقشرة ،دهون و زيوت قابلة لألكل متخثرة،
مستحلبات من الزيوت و الدهون القابلة لألكل ،مستخلصات زيوت ،مشتقات زيوت ،دهون و
زيوت للطبخ ،زيوت طبخ ممزوجة ،زيوت طبخ ممزوجة من زيت النخيل و زيت عباد
الشمس ،زيوت طبخ خفيفة ،دهون وزيوت للقلي ،دهون و زيوت للخبيز ،دهون للحلويات،
دهون للحلويات مكونة من حمض اللوريك ،دهون للحلويات ال تحتوي على حمض اللوريك،
دهون للعجين ،دهون وزيوت من الخضار ،زيوت طبخ مصنوعة بشكل خالص من الخضار،
زيوت خضار مخلوطة ،زيوت خضار مهدرجة ،زيوت و أجزاء خضار منقحة ،زيوت خضار
منقحة تحتوي أحماض دهنية غير مشبعة ،زيوت خضار مبيضة ،زيوت خضار معقمة ،دهون
و زيوت خضار مصنوعة بشكل اساسي من النخيل ،زيت أراكيس ،زيت كانوال ،زيت جوز
الهند ،زيت جوز الهند أبيض خا لص ،زيت السلجم ،زيت الذرة ،زيت ذرة خالص  ،زيت بذور
القطن ،زيت الفول السوداني  ،زيت العنب ،زيت الزيتون ،زيت الفستق ،زيت نخالة األرز،
زيت قرطم  ،زيت سمسم ،زيت حبوب الصويا ،زيت عباد الشمس ،زيت بذورعباد الشمس،
زيت الصويا مستخدم إلستخالص الزيوت ،ليسيتين ألغراض الطهي؛ سمن ،سمن خالص،
سمن خضراوات؛ سمن خضراوات خالص؛ دهون و زيوت نخيل ،زيت نخيل مكرر ،زيت
نخيل مبيض ،زيت نخيل معقم ،زيت نخيل محييد ،زيت نخيل ذات قاعدة مميعة ،زيت نواة
النخيل ،زيت األلوين مكرر ،زيت أولين مبيض ،زيت أولين معقم ،زيت اولين محييد ، ،زيت
أولين ذ ات قاعدة مميعة ،ألوين نخيل أحمر ،أولين ممتاز من النخيل األحمر؛ زيت حمض
اللوريك؛ بدائل الدهون الحيوانية ،بديل الدهون الحيوانية (من األلوين و زيت نوى النخيل)،
بديل دهون الحليب ،بديل دهون الحليب (من زيت األلوين ،زيت النخيل ،وزيت نوى النخيل)؛
زبد نبات ،زبد نبا تي يحتوي على زيت النخيل ،بدائل الزبد النباتي ،زبد نباتي قليل الدسم ،زبد
نباتي للقلي :زبدة ،دهون و زبدة جوز الهند ،زبدة الكاكاو ،بدائل زبدة الكاكاو ،زبدة قليلة
الدسم ،زبدة للقلي ،بدائل زيت الزبدة ،دهون وزيوت المواد الغذائية ،دهون اغذية الرضع؛ كل
المنتجات ال سابقة يمكن استخدامها للطهي ،واألكل ،وانتاج و تصنيع منتجات الخبز و
الحلويات ،وحلويات السكر و الطالءات القابلة لألكل ،والصقل و الحشو ،الزبد النباتي
االستهالكي ،القابل للدهن ،الزينة ،الزينة القابلة لألكل مثلجات ،منتجات الحليب المثلجة،
حلويات مثلجة ،بوظة ،منتج ات حليبية مثلجة وحلويات مثلجة ،لبدائل الدهون الحيوانية في
تصنيع منتجات اللحوم و الدواجن ،السجق ،النقانق ،البرغر والسالمي ،حليب جوز الهند،
كريمة جوز الهند ،بودرة كريمة جوز الهند؛ لحوم ،أسماك ،دواجن ،سمك معلب ،سردين(غير
طازج) ،سلطة سمك ،مقبالت مثلجة تتكون بشكل أساسي من أكل البحر أو الدجاج؛
مستخلصات لحوم محفوظة ،خضراوات وفواكه مطبوخة مجففة محفوظة ،خضار
محفوظة،خضراوات مثلجة،خضار معلبة،فطر مجفف ،مقرمشات البطاطس ،رقائق البطاطس،
بطاطس مقلية ،مخلالت ،عصير طماطم للطهي؛ فواكه معلبة،ليتشي معلب ،رامبوتان معلب،
أناناس م علب ،فواكه مجففة ،فواكه مجمدة ،فواكه محفوظة ،جوز هند مجفف ،فواكه
معالجة ،فطر و خضار (بما فيها المكسرات والبقوليات) ،الفول الوداني المحضرة و
المحمص ،البندق ،اللوز ،الفستق؛ سلطة الفواكه ،سلطة الخضار؛ جيلي ،مربى ،فواكه
محفوظة بالسكر ،معجون الفواكه ،حشوة الفواكه ،حشوات الفواكه للفطائر و المنتجات
المخبوزة؛ زبدة الفول السوداني؛ بيض؛ حليب ومنتجات الحليب ،مشروبات الحليب ،حليب
مكثف ،قشطة للمشروبات؛ جبنة ،جبنة على شكل مستطيالت ،و شرائح ،وبودرة؛ قشطة غير

30/06/2019

Date of

Applicant Name:

Goods/Services
Oils and fats for food, edible oils and fats, edible oils and fats
derived from plants, edible oils and fats containing palm oil,
edible oils and fats having a high palm oil content, flaked edible
oils and fats, clotted edible oils and fats, emulsions of edible
oils and fats, oil extracts, oil derivatives, cooking oils and fats,
blended cooking oils, blended cooking oils (blend of palm olein
and sunflower oil), soft cooking oils, frying oils and fats, baking
oils and fats, confectionery fats, lauric based confectionery fats,
non-lauric confectionery fats, dough fats, shortening, vegetable
oils and fats, pure vegetable cooking oils (pure palm olein),
blended vegetable oils, hydrogenated vegetable oils, refined
vegetable oils and fractions, refined vegetable oils containing
unsaturated fatty acids, bleached vegetable oils, deodorized
vegetable oils, palm-based vegetable oils and fats, arachis oils,
canola oils, coconut oils, pure white coconut oils, colza oils,
corn oils, pure corn oils, cotton seed oils, groundnut oils, grape
oils, olive oils, peanut oils, rice bran oils, safflower oils, sesame
oils, soya bean oils, sunflower oils, sunflower seed oils,
;soybean oils used to extract oil; lecithin for culinary purposes
ghee, pure ghee, vegetable ghee, pure vegetable ghee; palm oils
and fats, refined palm oils, bleached palm oils, deodorised palm
oils, neutralised palm oils, fluidised palm oils, palm kernel oils,
palm olein, refined palm olein, bleached palm olein, deodorized
palm olein, neutralised palm olein, fluidised palm olein, red palm
olein, red palm super olein; lauric oils; animal fat replacer,
animal fat replacer (palm oil and palm stearin); milk fat replacer,
;)milk fat replacer (olein oil, palm oil and palm kernel oil
margarines, margarines containing palm oil, margarines having
a high palm oil content, margarine substitutes, low-fat
margarines, margarines for frying; butter, coconut butter and
fats, cocoa butter, cocoa butter substitutes, low-fat butter,
;butter for frying, butter oil substitutes; nutrient oils and fats
infant formula fats; all the aforementioned products may be
used for food, for cooking, for production and manufacture of
bakery and confectionery products, sugar confectionery, edible
coatings, glazes and fillings, consumer margarines, spreads,
garnishes, edible icing, ices, iced milk products, iced desserts,
ice cream, frozen dairy products and frozen desserts, for
replacement for animal fats in the manufacture of meat and
;poultry products, sausages, frankfurters, burgers and salami
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coconut milk, coconut cream, coconut cream powder; meat,
fish, poultry and game, canned fish, sardines [not live], fish
salads, frozen appetizers consisting primarily of seafood or
chicken; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables, preserved vegetables, frozen vegetables, canned
vegetables, dried mushrooms, potato crisps, potato chips, fried
potatoes, pickles, tomato juice for cooking; canned fruits,
canned lychee, canned rambutan, canned pineapple,
dehydrated fruits, frozen fruits, preserved fruits, desiccated
coconuts; processed fruits, fungi and vegetables (including
nuts and pulses), prepared and roasted groundnuts, hazelnuts,
almonds, peanuts; fruit salads, vegetable salads; jellies, jams,
compotes, fruit pastes, fruit fillings, fruit fillings for pies and
bakery and baking products; peanut butter; eggs; milk and milk
products, milk beverages, condensed milk, creamers for
beverages; cheese, cheese in the form of blocks, slices and
powder; non-dairy creamers, protein based non-dairy creamers;
prepared meals, soups and stocks, snacks and desserts, readyto-eat meals [frozen, not-frozen and dried]; chicken curry, beef
curry, fish curry, prawn curry, yellow chicken curry, anchovies
in spicy sauce, beef and chicken rendang, beef and chicken
kurma, beef serunding; instant soup, pre-cooked soup, canned
soup, soup cubes, soup powders, animal fat soup; snack mixes
consisting of dehydrated fruits and processed nuts
Disclaimer: Disclaim the word “oils” in case it will be used
alone.

، وجبات محضرة، قشطة غير مشتقة من األلبان مصنوعة من البروتين،مشتقة من األلبان
 الوجبات الجاهزة لألكل(مثلجة وغير، السناكات و الحلويات،الشوربات و الطعام المسلوق
دجاج أصفر، قريدس بالكاري، سمك بالكاري، لحم بالكاري،مثلجة ومجففة)؛ دجاج بالكاري
 سيروندنغ، كورما دجاج أو لحم، رندانغ دجاج أو لحم، أنشوفه بالصلصة الحارة،بالكاري
 بودرة، مكعبات شوربة، شوربة معلبة، شوربة مطهوة مسبقا،شوربة سريعة التحضير،ل حم
. خليط سناكات من الفواكه المجففة و المكسرات المعالجة، شوربة دهن حيواني،شوربة

 فيما اذا وردت بمعزل عن العالمة التجاريةOILS  التنازل عن الكلمة:التنازل
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تاريخ ايداع الطلب :

17/07/2019

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

شركة فيرمونت للمواد الغذائية
االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -القويسمة -شارع الحزام  ،عمان  ،ص.ب,95413:
11954

17/07/2019

Date of

Applicant Name:
Vermont for Food Stuff .
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -al Quesme Al hizam , P.O.Box:
95413, 11954

Applicant for
P.O.Box 95413 -11954 Amman -al Quesme
ص.ب  11954 - 95413عمان -القويسمة -شارع الحزام
Correspondence
Al hizam
Trademark
168770
Class
29
29
الصنف
168770

من اجل البضائع/الخدمات التالية
لحوم ودواجن مجمدة ومعلبة

Goods/Services
meat and chicken and canned
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

18/07/2019

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

شركة اليوم لالغذية
االردن
مساهمة خاصة
عمان /شارع الوكاالت  ،ص.ب11821 ,3553:

عنوان التبليغ

ص.ب  11821 - 3553عمان /شارع الوكاالت

رقم العالمة التجارية

168743

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البان

الصنف

18/07/2019

Date of

Applicant Name:
Al Youm Food Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman /Wakalat , Amman, P.O.Box: 3553,
11821

29

Applicant for
P.O.Box 3553 -11821 Amman /Wakalat Str
Correspondence
Trademark
168743
Class
29

Goods/Services
yogurt
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

18/07/2019

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

شركة اليوم لالغذية
االردن
مساهمة خاصة
عمان /شارع الوكاالت  ،ص.ب11821 ,3553:

عنوان التبليغ

ص.ب  11821 - 3553عمان /شارع الوكاالت

رقم العالمة التجارية

168747

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البان

الصنف

18/07/2019

Date of

Applicant Name:
Al Youm Food Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman /Wakalat , P.O.Box: 3553, 11821

29

Applicant for
P.O.Box 3553 -11821 Amman /Wakalat Str
Correspondence
Trademark
168747
Class
29

Goods/Services
yogurt
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

23/07/2019

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

شركة اليوم لالغذية
االردن
مساهمة خاصة
عمان /شارع الوكاالت  ،ص.ب11821 ,3553:

عنوان التبليغ

ص.ب  11821 - 3553عمان /شارع الوكاالت

رقم العالمة التجارية

168744

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حليب ،منتجات البان

الصنف

23/07/2019

Date of

Applicant Name:
Al Youm Food Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman /Wakalat , P.O.Box: 3553, 11821

29

Applicant for
P.O.Box 3553 -11821 Amman /Wakalat Str
Correspondence
Trademark
168744
Class
29

Goods/Services
milk product ,milk
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

23/07/2019

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

شركة اليوم لالغذية
االردن
مساهمة خاصة
عمان /شارع الوكاالت  ،ص.ب11821 ,3553:

عنوان التبليغ

ص.ب  11821 - 3553عمان /شارع الوكاالت

رقم العالمة التجارية

168745

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البان  ،منتجات البان

الصنف

23/07/2019

Date of

Applicant Name:
Al Youm Food Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman /Wakalat , P.O.Box: 3553, 11821

29

Applicant for
P.O.Box 3553 -11821 Amman /Wakalat Str
Correspondence
Trademark
168745
Class
29

Goods/Services
yogurt
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

23/07/2019

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

شركة اليوم لالغذية
االردن
مساهمة خاصة
عمان /شارع الوكاالت  ،عمان  ،ص.ب11821 ,3553:

عنوان التبليغ

ص.ب  11821 - 3553عمان /شارع الوكاالت

رقم العالمة التجارية

168746

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البان

الصنف

23/07/2019

Date of

Applicant Name:
Al Youm Food Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman /Wakalat , Amman, P.O.Box: 3553,
11821

29

Applicant for
P.O.Box 3553 -11821 Amman /Wakalat Str
Correspondence
Trademark
168746
Class
29

Goods/Services
yogurt
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

28/07/2019

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

شركة اليوم لالغذية
االردن
مساهمة خاصة
عمان /شارع الوكاالت 11821 ,

عنوان التبليغ

ص.ب  11821 - 3553عمان /شارع الوكاالت

رقم العالمة التجارية

168748

28/07/2019

Date of

Applicant Name:
Al Youm Food Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman /Wakalat , 11821

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
للحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد  ،خالصات ومستخرجات اللحوم  ،األطعمة
المحفوظة والفواكه والخضروات المحفوظة  ،البيض واللبن  ،ومنتجات االلبان  ،والمربي
الزيوت والدهون المعدة للتغذية .

29

Applicant for
P.O.Box 3553 -11821 Amman /Wakalat Str
Correspondence
Trademark
168748
Class
29

Goods/Services
Meat , fish , poultry and game ; meat extracts ; preserved , dried
; and cooked fruits and , vegetables ; jellies , jams , compotes
eggs , milk and milk products ; edible oils and fats .
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تاريخ ايداع الطلب :

09/09/2019

اسم طالب التسجيل:

ابراهيم عيسى يعقوب قموه

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -دابوق -مقابل البنك العربي  ،ص.ب,510356:
11151
ص.ب  11151 - 510356عمان -الشميساني -شارع االمير
شاكر بن زيد مقابل مجمع بنك االسكان الجديد -بناية رقم - 30
الطابق2
29
الصنف
168736

من اجل البضائع/الخدمات التالية
التمور

09/09/2019

Date of

Applicant Name:

ibrahem issa jacob
gammoh
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman-Dabouq -beside Arab, P.O.Box:
510356, 11151
Applicant for
Correspondence

 P.O.Box 510356 -11151 ammanshmeisani -shaker ben zeid street beside
housing bank -building number 3floor 2
168736
Class
29

Trademark

Goods/Services
dates
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تاريخ ايداع الطلب :

26/09/2019

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

شركة مزارع جنات عدن ذ.م.م
االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان دابوق -شارع ايمن بشاره بناية رقم  ، 6ص.ب,30:
18110
ص.ب  18110 - 30عمان دابوق -شارع ايمن بشاره بناية
رقم 6
29
الصنف
168849

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تمور.

26/09/2019

Date of

Applicant Name:
MAZARA JANAT ADEEN
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -dabouq , P.O.Box: 30, 18110

Applicant for
P.O.Box 30 -18110 amman -dabouq
Correspondence
Trademark
168849
Class
29

Goods/Services
dates
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تاريخ ايداع الطلب :

22/10/2019

اسم طالب التسجيل:

أليكساندر نات جروب هولدنغ جي إم بي إتش

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

المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Alexander Nut Group
Holding GmBH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Adelheidstr. 4/5 30171 Hannover Germany

أدلهيدستر  30171 5\4هانوفر ألمانيا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11192 - 921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب
 921100عمان  11192االردن
168734

22/10/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المكسرات (المصنعة/المعالجة) ،المكسرات (المعدة) ،المكسرات (المتبلة) ،المكسرات
(المحمصة) ،المكسرات (المغطاة) ،الفول السوداني (المصنع/المعالج).

Applicant for
Correspondence

29

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
168734
Class
29

Trademark

Goods/Services
;]nuts [processed]; nuts [prepared]; nuts [spiced]; nuts [roasted
nuts [coated]; peanuts [processed].
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اعالن الجريدة الرسمية

27/10/2019

: تاريخ ايداع الطلب

Arabian Gulf Farms for
مزارع الخليج العربي لمنتجات االلبان واالغذيه
Dairy Products and Food
Company
Nationality
: JORDAN
االردن
Applicant Type
Limited Liability Company
م.م.ذ
Applicant Career
Applicant Address Wadi Alremam, Alyarmouk Street,
 عمارة رقم، مقابل بنك األردن، شارع اليرموك،وادي الرمم
Opposite to Jordan Bank , Building
11118 ,7780:ب. ص،  األردن، عمان،100
no.100, Amman, Jordan, P.O.Box: 7780,
11118
Applicant for
Trimark Consulting Company (Trimark)
- 7780 ب.شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك (ص
Correspondence
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
،  وادي صقرة، شارع الشريف ناصر بن جميل71 11118
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
Trademark
168878
Class
29
29
الصنف
168878

:اسم طالب التسجيل

Date of

27/10/2019

Applicant Name:

Goods/Services
Albumen for culinary purposes , Cheese, Cream [dairy
products], Cream (Whipped—),Curd , Edible birds’ nests , Egg
nog (Non-alcoholic ), Eggs , Eggs (Powdered—), Eggs (Snail—)
for consumption, Ferments (Milk—) for for culinary purposes ,
Kefir [milk beverage], Kephir [milk beverage], Koumiss [kumiss]
[milk beverage], Kumys [kumyss] [milk beverage] ,Milk, Milk
(Albumin —), Milk beverages [milk predominating], Milk
products, Milk shakes, Powdered eggs ,protein milk, Snail eggs
for consumption, Soya milk [milk substitute], Whey, Whipped
cream, White of eggs, Yoghurt, Yogurt, Yolk of eggs, Meat, fish,
poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and
milk products; edible oils and fats,

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

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، خثارة اللبن،  قشدة مخفوقة،) قشدة (منتجات البان،  جبنة، زالل البيض الغراض الطهو
 بيض حلزوني، بيض مسحوق، بيض، شراب بيض غير كحولي،بيض صالح لألكل،
 كفير (مشروب من،)  كفير (مشروب من اللبن،  خميرة الحليب ألغراض الطهو، لإلستهالك
 لبن البوميني،  حليب، )  كوميس (مشروب من اللبن، )  كوميس (مشروب من اللبن،)اللبن
،  مخفوق الحليب،  منتجات الحليب، )  مشروبات الحليب (يكون ال حليب هو السائد فيها،
 حليب الصويا (بديل، بيض حلزون لالستهالك،  بروتين لالستهالك البشري، بيض مسحوق
 لبن رائب، )  لبن رائب (زبادي،  بياض بيض،  قشدة مخفوقة،  لبن مخيض، ) الحليب
،  خالصات اللحم،  اللحوم و األسماك و لحوم الدواجن و الصيد،  صفار بيض،) (زبادي
 هالم (جيلي ) و مربيات و فواكه مطبوخة، فواكه و خضراوات محفوظة و مجففة و مطهوة
,. الزيوت و الدهون الصالحة لألكل،  البيض و الحليب و منتجات الحليب، بالسكر
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Date of

20/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Barbara amina
mohammad a alramadna
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman-swelih, P.O.Box: 270, 11953

Applicant for
P.O.Box 270 -11953 amman-swelih
Correspondence
Trademark
168817
Class
29

Goods/Services
Oils for food; almond oil; argan oil; avocado oil; groundnut oil;
hazelnut oil; macadamia oil; nut oils; pistachio oil; safflower oil;
sesame oil; spiced oils; walnut oil; apple seed oil; blended oil
for food; Brazil nut oil; cashew nut oil; coconut oil for food; date
seed oil; edible flaxseed oil; grapefruit seed oil; grapeseed oil
for culinary purposes; lavander oil for culinary purposes, lime
oil for culinary purposes; lemon oil for culinary purposes; olive
oil for food; pecan nut oil; pine kernel oils; pine nut oils;
pumpkin seed oil; pomegranate seed oil; tea seed oil; tomato
seed oil; virgin olive oil; watermelon seed oil; wheat germ oil;
organic coconut oil for use in cooking and food preparation.

29

الصنف

20/11/2019

: تاريخ ايداع الطلب

باربرا امينة محمد عبدالهادي الرماضنة

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
11953 ,270:ب. ص، صويلح- عمان

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

صويلح-  عمان11953 - 270 ب.ص

عنوان التبليغ

168817

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
زيت,زيت فستق العبيد,زيت االفوكادو,زين االرجان,زيت اللوز,زيوت من اجل الطعام
زيت,)زيت العصفر (القرطم,زيت الفستق الحلبي,زيوت من المكسرات,زيت الماكاديميا,البندق
زيت الجوز,خليط زيوت من اجل الطعام,زيت بذور التفاح,زيت الجوز,زيوت البهارات.السمسم
زيت نواة التمررزيت بذور الكتان.زيت جوز الهند من اجل الطعام,زيت الكاجو,البرازيلي
زيت الالفندر من اجل,زيت بذور العنب من اجل الطعام,زيت بذور الجريفوت.من اجل الطعام
زيت الزيتون من اجل,زيت الليمون من اجل الطعام.زيت اللومي من اجل الطعام,الطعام
زيت بذور,زيت بذور الرمان,زيت بذور القرع,زيت,زيت البيكامرزيت الصنوبر,الطعام
زيت جوز,زيت بذور البطيخرزيت جنين القمح,زيت الزيتون البكر,زيت بذور البندوره,الشاي
الهند العضوي للطعام
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تاريخ ايداع الطلب :

21/11/2019

اسم طالب التسجيل:

سبارتا هولدينغز( بي تي واي ) ليمتد

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

جنوب افريقيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

)SPARTA HOLDINGS (PTY
LIMITED
Nationality
: SOUTH AFRICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sparta Farm, Marquard, 9610, South Africa

سبارتا فارم ،ماركوارد ،9610 ،جنوب إفريقيا

الخيار الصحيح للملكية الفكرية ص.ب 11184 - 841153
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، 59
الطابق االرضي
168896

21/11/2019

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

29

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
168896
Class
29

Trademark

SPARTA
من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللحوم واألسماك والدواجن و لحوم الصيد؛ منتجات اللحوم؛ مستخلصات اللحوم؛ اللحوم
المحفوظة ،المجففة ،المطبوخة والمعالجة والمجمدة,.

Goods/Services
;Meat, fish, poultry and game; meat products; meat extracts
preserved, dried, cooked, processed and frozen meat.,
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

03/12/2019

اسم طالب التسجيل:

دي ايت في ايت اورونليرى جيدا بازارالما تيجاريت انونيم شيركيتى

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

تركيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

ديكيليتاش ماهاليسي ،اوزينجى سوكاك ،نو ،8:بشكتاش،
اسطنبول  /تركيا
قمصية للملكية الفكرية ص.ب 258 11814 - 142025
شارع الملك عبدهللا الثاني ،عمان
الصنف
168943

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد؛ منتجات اللحوم المعالجة؛ البقول المجففة؛ حساء،
مرق اللحم؛ الزيتون المعالج ،معجون الزيتون؛ الحليب و منتجات الحليب؛ الزبدة؛ الزيوت
الصالحة لألكل؛ الفواكه والخضروات المجففة و المعالجة والمجمدة والمطبوخة والمدخنة
والمملحة؛ معجون البندورة؛ المكسرات المعالجة والفواكه المجففة كوجبات خفيفة؛ البندق
القابل للدهن وزبدة الفول السوداني؛ طحينية (عجينة بذور السمسم)؛ البيض ومسحوق
البيض؛ رقائق البطاطا

29

03/12/2019

Date of

Applicant Name:

D ET VE ET URUNLERI
GIDA PAZARLAMA
TICARET ANONIM
SIRKETI
Nationality
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Dikilitas Mahallesi, Uzengi Sokak, No:8,
Besiktas - Istanbul, Turkey
Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
168943
Class
29

Goods/Services
Meat, fish, poultry and game; processed meat products; dried
pulses; soups, bouillon; processed olives, olive paste; milk and
milk products, butter; edible oils; dried, preserved, frozen,
;cooked, smoked or salted fruits and vegetables; tomato paste
prepared nuts and dried fruits as snacks; hazelnut spreads and
peanut butter; tahini (sesame seed paste); eggs and powdered
eggs; potato chips
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

03/12/2019

اسم طالب التسجيل:

دي ايت في ايت اورونليرى جيدا بازارالما تيجاريت انونيم شيركيتى

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

تركيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

ديكيليتاش ماهاليسي ،اوزينجى سوكاك ،نو ،8:بشكتاش،
اسطنبول  /تركيا
قمصية للملكية الفكرية ص.ب 258 11814 - 142025
شارع الملك عبدهللا الثاني ،عمان
الصنف
168945

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد؛ منتجات اللحوم المعالجة؛ البقول المجففة؛ حساء،
مرق اللحم؛ الزيتون المعالج ،معجون الزيتون؛ الحليب و منتجات الحليب؛ الزبدة؛ الزيوت
الصالحة لألكل؛ الفواكه والخضروات المجففة و المعالجة والمجمدة والمطبوخة والمدخنة
والمملحة؛ معجون البندورة؛ المكسرات المعالجة والفواكه المجففة كوجبات خفيفة؛ البندق
القابل للدهن وزبدة الفول السوداني؛ طحينية (عجينة بذور السمسم)؛ البيض ومسحوق
البيض؛ رقائق البطاطا

29

03/12/2019

Date of

Applicant Name:

D ET VE ET URUNLERI
GIDA PAZARLAMA
TICARET ANONIM
SIRKETI
Nationality
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Dikilitas Mahallesi, Uzengi Sokak, No:8,
Besiktas - Istanbul, Turkey
Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
168945
Class
29

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

166

تاريخ ايداع الطلب :

15/12/2019

اسم طالب التسجيل:

فريزالندكامبينا نيديرالند بي.في .

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

هولندا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

FrieslandCampina
Nederland B.V.
Nationality
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Stationsplein 4, 3818 LE AMERSFOORT,
The Netherlands

ستايشنزبلين  3818 ،4لي أميرسفورت ،هولندا

الخيار الصحيح للملكية الفكرية ص.ب 11184 - 841153
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، 59
الطابق االرضي
168895

15/12/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحليب و منتجات الحليب؛ الجبن و منتجات الجبن؛ الزيوت و الدهون الصالحة لألكل؛ الزبدة
و زيت الزبدة,.

Applicant for
Correspondence

29

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
168895
Class
29

Trademark

Goods/Services
Milk and milk products; cheese and cheese products; edible oils
and fats; butter and butter oil.,
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Date of

30/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

TheGate for hotel and
conference management
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/Abdul Hameed Shoman
Street/Shmeisani, P.O.Box: 921140, 11192
Applicant for
P.O.Box 921140 -11192 Amman/Abdul
Correspondence
Hameed Shoman Street/Shmeisani
Trademark
168858
Class
29

Goods/Services
Aloe veraprepared for human consumption, Anchovy. Animal
marrow for food. Apple puree. Beans, preserved. Chips(fruits).
Coconut fat. Coconut oil. Cranberry souse. Dates. Edible oils.
Fillets. Fish(food products made from). Fish meal for human
consumption. Fish, tinned. Flakes potato-). Flaxseed oil for
culinary purposes. Foods prepared from fish. Fruit chips. Fruit
peel. Fruit salads. Garlic(preserved). Juices for cooking. Laver
(toasted). Linseed oil for culinary purposes . mushrooms.
Olive oil for food. Olives preserved. Onions, preserved. Peel
(fruits). Piccalilli. Protein milk. Raisins. Pulp(fruit) salads
(vegetable). Sausages. Seeds (processed). Sesame oil. Soups.
Soya beans. Tahini (sesame seed paste). Tomatoes juices. Tuna
fish. Vegetable salads. Whey. Yoghurt.

30/12/2019

: تاريخ ايداع الطلب

البوابة الدارة الفنادق والمؤتمرات

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

، الشميساني/ شارع عبد الحميد شومان/عمان
11192 ,921140:ب.ص
شارع عبد الحميد شومان/ عمان11192 - 921140 ب.ص
الشميساني/
29
الصنف
168858

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الو فيرا الصبار و األسماك و االنشوفة نخاع العظم للحيوانات و هريس الفواكه و التفاح
والبقول المطحونة و المهروسة رقائق الفواكه و الخضار و التمور و عصائر التمور و
مشتقاتها والز يوت الصالحة لالكل و شرائح السمك و اللحوم و المنتجات الغذائية
من األسماك و اللحوم قشور الفواكه و الفواكه المحفوظة و المجففة لب الفواكه و سلطات
الفواكه و الخضار عصائر الخضروات والفواكه اعشاب بحرية محمصة و محفوظة الفطر
الطبيعي و المحفوظ و المطبوخ زيت الزيتون المخلالت من الفواكه و الخضار
الحليب بروتين بذور معالجة معجون الخضار و الفواكه و الطماطم الخضروات و الفواكه
اللبن من المشتقات الحيوانية المجففة والمطبوخة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

08/01/2020

اسم طالب التسجيل:

فاضل علي عبد الجواد عمري

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

االردن
مؤسسة فردية
اربد -بني كنانه -منطقة حاكم  ،ص.ب11191 ,9903:

عنوان التبليغ

اربد -بني كنانه -منطقة حاكم  ،ص.ب11191 ,9903:

رقم العالمة التجارية

168923

من اجل البضائع/الخدمات التالية
زيت الزيتون

08/01/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

fadel ali abed al jawad
omari
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address irbid -bani kanana, P.O.Box: 9903, 11191

29

Applicant for
irbid -bani kanana, P.O.Box: 9903, 11191
Correspondence
Trademark
168923
Class
29

Goods/Services
olives oil
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Date of

31/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Ministry of Agriculture
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
GOVERNMENT BODY
Applicant Career
Applicant Address City/street : Queen Rania Al-Abdalla st.,
P.O.Box: 2099, 11181
Applicant for
P.O.Box 2099 -11181 City/street : Queen
Correspondence
Rania Al-Abdalla st.
Trademark
168970
Class
29

Goods/Services
Milk /Milk manufacturing products / yogurt/ Strained
yogurt ( labaneh)/ Jameed/ Doogh ( Shanenah)/local gee/
3aladi cheese/Jedal cheese Meat/meat products/Preserved
meat/Freeze dried meat/ Refrigerated dried meat/ Refrigerated
meat
Collective mark

31/05/2020

: تاريخ ايداع الطلب

وزارة الزراعة
االردن
هيئة حكومية

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

,2099:ب. ص، الشارع شارع الملكة رانيا العبدهللا/المدينة
11181
الشارع شارع الملكة رانيا/ المدينة11181 - 2099 ب.ص
العبدهللا
29
الصنف
168970

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 جبنه/ زبدة/ سمن بلدي/  شنينة/  جميد/  لبنه/  لبن/  منتجات حليب/ حليب
 اللحوم المجففة/ اللحم المجفف بالتجميد/  اللحوم المحفوظة/  جبنة مجدلة لحوم/ بلدية
 اللحوم التي تجفف بالتبريد/بالتبريد
العالمة جماعية
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تاريخ ايداع الطلب :

11/04/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة احمد جبر متعب وشركاه

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

االردن
توصية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان  -الهاشمي الشمالي  -ش البطحاء  ،ص.ب,11137:
11123
ص.ب  11123 - 11137عمان  -الهاشمي الشمالي  -ش
البطحاء
30
الصنف
168810

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شوكوالته وسكاكر وحلويات وبسكويت وويفر

11/04/2019

Date of

Applicant Name:

& Ahmad Jabr Meteb
Partners Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN - HASHMI ALSHMALI , P.O.Box:
11137, 11123
Applicant for
P.O.Box 11137 -11123 AMMAN - HASHMI
Correspondence
ALSHMALI
Trademark
168810
Class
30

Goods/Services
chocolate ,sugar ,sweets and biscuits and weaver
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Date of

28/05/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Waleed Lutfi Sheiran
Altaher
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Zarqa -Alhashmya -St Eastern, P.O.Box:
40, 13125

28/05/2019

: تاريخ ايداع الطلب

وليد لطفي شيران الطاهر

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
13125 ,40:ب. ص، شارع الشرقي-  الهاشمية- الزرقاء

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

شارع الشرقي-  الهاشمية-  الزرقاء13125 - 40 ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 40 -13125 Zarqa -Alhashmya -St
Correspondence
Eastern
Trademark
168835
Class
30

Goods/Services
Cocoa , cocoa beverages with milk , cocoa products , cocoa —
based beverages , coffee , coffee ( artificial ) coffee
beverages with milk , coffee flavorings , coffee — based
beverages , coffee substitutes ( v egetal preparations for
use as - )

30

الصنف

168835

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،  منتجات الكاكاو مشروبات اساسها,  مشروبات كاكاو مع الحليب, كاكاو
منكهات للقهوة،  مشروبات قهوة مع حليب، بن اصطناعي. الكاك او قهوة
مستحضرات نباتية تستخدم كبدائل للقهوة،  مشروبات اساسها القهوة،
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Date of

03/07/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Raboua AlBayt trading
Dist
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address wasfi al tal st , P.O.Box: 1869, 11941

03/07/2019

: تاريخ ايداع الطلب

شركة ربوع البيت المميز لالستثمار التجاري

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11941 ,1869:ب. ص، شارع الشهيد وصفي التل

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

 شارع الشهيد وصفي التل11941 - 1869 ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 1869 -11941 wasfi al tal st
Correspondence
Trademark
168843
Class
30

30

Goods/Services
Allspice , Almond paste , Baking powder Bee alue , Beverages (
Chocolate - based Beverages ( Cocoa - based - ) , Beverages (
Coffee - based ) , Biscuits , Bread , Buns , Cake Candy , Cereal based snack food , Cereal preparations , Chocolate , Chips [ cere
products , Cocoa , Coffee ( Unroasted - ) , Condiments ,
Confectionery , salt , Corn flake corn ( Pop ) , Crackers , Cream ( lce
) , Custard , Ferments for pastes , Farinaceous food Flour ,
Fondants [ confectionery ) , Fruit jellies ( confectionery ] , Gravies (
Meat - ) , Halval Honey , iced tea , Ketchup sauce ) , Liquorice [
confectionery ) , Macaroni , Mayonnais Molasses for food , Mustard
, Noodles , Pate [ pastries ) , Sugar , Tea , Vinegar
The registration of this mark does not give owners the right to use
word ( مخبز, البيت, لذيذ, )طازجif used separately from the mark

الصنف

168843

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،  مشروبات اس اسها الشوكوال،  شمع نحل،  مسحوق الخبيز،  عجينة لوز، فلفل حلو
،  كيك،  كعك،  خبز،  يسكويت،  مشروبات اساسها القهوة، مشروبات اساسها الكاكاو
(  رقائق،  شوكوال،  مستحضرات الحبوب،  وجبات خفيفة أساسها الحبوب، حلوى
 رقائق الذرة،  ملح،  حلويات،  توابل،  قهوة غير محمصة،  كاكاو، ) منتجات الحبوب
 أغنية،  خمائر للعجين،  بوظة ( ايسكريم ) كسترد،  بسكويت، )  بوشار ( حب الذ رة،
 صلصات مرق، )  جلي فواكه ( حلويات، )  أقراص سكرية ( حلويات،  دقيق، نشوية
)  سوس حلويات، )  كتشاب ( صلصة،  شاي مثلج،  عسل نحل،  حالوة طحينية، اللحم
 سكر،  نودلز ( معكرونة رقيقة ) معجنات،  خردل،  دبس للطعام،  مايونيز،  معكرونة،
 خل،  شاي،
, البيت, ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة (مخبز
 طازج) بمعزل عن العالمه,لذيذ
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Date of

03/07/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Raboua AlBayt trading
Dist
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address wasfi al tal st , P.O.Box: 1869, 11941

03/07/2019

: تاريخ ايداع الطلب

شركة ربوع البيت المميز لالستثمار التجاري

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11941 ,1869:ب. ص، شارع الشهيد وصفي التل

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

 شارع الشهيد وصفي التل11941 - 1869 ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 1869 -11941 wasfi al tal st
Correspondence
Trademark
168842
Class
30

Goods/Services
spice , Almond paste , Baking powder , Bee glue , Beverages (
Chocolate - based ) , Beverages ( Cocoa - based - ) , Beverages (
Coffee - based ) , Biscuits , Bread , Buns , Cakes , Candy ,
Cereal - based snack food , Cereal preparations , Chocolate ,
Chips [ cereal products ] , Cocoa , Coffee ( Unroasted - ) ,
Condiments , Confectionery , salt , Corn flakes , Corn ( Pop ) ,
Crackers , Cream ( Ice - ) , Custard , Ferments for pastes ,
Farinaceous foods , Flour , Fondants [ confectionery ) , Fruit
jellies [ confectionery , Gravies ( Meat - ) , Halvah , | Honey , Iced
tea , Ketchup sauce ] , Liquorice [ confectionery ] , Macaroni ,
Mayonnaise , Molasses for food , Mustard , Noodles , Pate [
pastries ) , Sugar , Tea , Vinegar
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (home,bakery,fresh,&, tasty)if used separately from
the mark

30

الصنف

168842

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،  مشروبات اساسها الشوكوال،  شمع نحل،  مسحوق الخبيز،  عجينة لوز، فلفل حلو
 حلوى،  كيك،  كعك،  خبز،  يسكويت،  مشروبات اساسها القهوة، مشروبات اساسها الكاكاو
 رقائق ( منتجات الحبوب،  شوكوال،  مستحضرات الحبوب،  وجبات خفينة اساسها الحبوب،
)  بوشار ( حب الذرة،  رقائق الذرة،  ملح،  حلويات،  توابل،  قهوة غير محمصة،  كاكاو، )
 اقراص،  دقيق،  أغنية نشوية،  خمائر للعجين،  بوصة ( ايسكريم ) مسترد،  بسكويت،
 عسل،  حالوة طحينية،  صلصات مرق اللحم، )  جي فواكه ( حلويات، ) سكرية ( حلويات
 دبس،  مايونيز،  معكرونة، )  سوس ا ( حلويات، )  كتشاب ( صصة،  شاي مثلج، نحل
 خل،  شاي،  سكر،  نودلز ( معكرونة رقيقة ) معجنات،  خردل، للطعام

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
) بمعزل عن العالمهhome,bakery,fresh,&, tasty (
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Date of

18/07/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

AL AFAF FOR FOOD
STUFF TRADE
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/moqableen, P.O.Box: 1101, 11910

Applicant for
al fouad intellectual property P.O.Box
Correspondence
1101 -11910 amman/al shmesani
Trademark
168960
Class
30

Goods/Services
cocoa, coffee, vinegar, ice cream, pastries, halvah, sugar*,
sweetmeats candy , honey, biscuits, cooking salt, molasses for
food, cereal preparations, corn flakes, tea*, rice, seasonings,
chocolate, leaven, confectionery, semolina, spices

18/07/2019

: تاريخ ايداع الطلب

العفاف لتجارة المواد الغذائيه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

11910 ,1101:ب. ص، المقابلين/عمان

30

11910 - 1101 ب.الفؤاد للملكيه الفكريه ص
الشميساني/عمان
الصنف
168960

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, العسل, حلويات سكرية,* السكر, حالوة طحينية, المعجنات, البوظة, الخل, القهوة,الكاكاو
, األرز,* الشاي, رقائق ذرة, مستحضرات الحبوب, دبس للطعام, ملح الطعام,البسكويت
 البهارات, السميد, الحلويات, الخميرة, الشوكوال,التوابل
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تاريخ ايداع الطلب :

09/09/2019

اسم طالب التسجيل:

السيد زياد بن عبد الحميد الزايد

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

سوريا
فرد

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سوريا – ريف دمشق – بويضة – جانب جامع الخير

مكتب نادر جميل قمصية ص.ب  11814 - 142025عمان،
شارع الملك عبدهللا الثاني
30
الصنف
168754

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البن؛ الشاي؛ السكر؛ األرز؛ الكاكاو؛ الطحين؛ الحنطة؛ الخبز؛ الحلويات؛ السكاكر؛ الكراميال؛
التوفي؛ الراحة؛ النوكا؛ الشوكوالتة؛ البسكويت؛ البوظة؛ العسل؛ الدبس؛ الخميرة؛ الملح؛
الخردل؛ الخل ؛ الصلصات؛ البهارات؛ الزعتر؛ الثلج؛ الكاتشاب؛ الهيل؛ المتة.

09/09/2019
Mr. Ziad Bin Abdul Hamid
Al Zayed

Date of

Applicant Name:

Nationality
: SYRIA
Applicant Type
INDIVIDUAL
Applicant Career
 Applicant Address Syria - Reef Damascus – BuwaidahBeside Al-khair Mosque.
Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 Amman, King Abdullah II Street
Trademark
168754
Class
30

Goods/Services
;Coffee; tea; sugar; rice; cocoa; flour; wheat; bread
;confectionery; candy; Caramel ; toffee; Turkish delight; nougat
;chocolate; biscuit; ice cream; honey; molasses; yeast; salt
;mustard; vinegar; sauces; spices; thyme; ice; ketchup
cardamom; mate.
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تاريخ ايداع الطلب :

29/09/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة اغاتي للحلويات والمثلجات

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Agati Sweets & lce Cream
Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman , Dabouq, P.O.Box: 72, 11610

عمان  ،دابوق  ،ش الملك عبد هللا الثاني  ،ص.ب,72:
11610
ص.ب  11610 - 72عمان  ،دابوق  ،ش الملك عبد هللا الثاني
168999

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حلويات ,والمثلجات

29/09/2019

Date of

الصنف

30

Applicant for
P.O.Box 72 -11610 Amman , Dabouq
Correspondence
Trademark
168999
Class
30

Goods/Services
sweets and Ice cream
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تاريخ ايداع الطلب :

29/09/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة اغاتي للحلويات والمثلجات

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Agati Sweets & lce Cream
Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman , Dabouq, P.O.Box: 72, 11610

عمان  ،دابوق  ،ش الملك عبد هللا الثاني  ،ص.ب,72:
11610
ص.ب  11610 - 72عمان  ،دابوق  ،ش الملك عبد هللا الثاني
169000

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حلويات ,والمثلجات

29/09/2019

Date of

الصنف

30

Applicant for
P.O.Box 72 -11610 Amman , Dabouq
Correspondence
Trademark
169000
Class
30

Goods/Services
sweets and Ice cream
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

13/10/2019

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

شركة مثلجات ومرطبات زيدان
االردن
تضامن
الزرقاء  -جبل االميرة رحمة  ،ص.ب13110 ,577:

عنوان التبليغ

ص.ب  13110 - 577الزرقاء  -جبل االميرة رحمة

رقم العالمة التجارية

168807

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االيس كريم  -الشوكوالته البسكويت الحلويات شيبس الذرة

الصنف

13/10/2019

Date of

Applicant Name:
Zeidan Refrigeration Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Zarqa - Jabal; Ameer Rahmeh , P.O.Box:
577, 13110

30

Applicant for
P.O.Box 577 -13110 Zarqa - Jabal; Ameer
Correspondence
Rahmeh
Trademark
168807
Class
30

Goods/Services
Ice cream , chocolate , biscuites ,confectionery , corn chips
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تاريخ ايداع الطلب :

31/10/2019

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

دامل جروب اس .ال.
اسبانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
DAMEL GROUP S.L.
Nationality
: SPAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address C/ Ciudad de Barcelona, 20 Poligono
Industrial Fuente del Jarro, 46988 Paterna
(Valencia), Spain

سي /سيداد دي برشلونة 20 ،بوليغونو إنداستلاير فوينتي ديل
جارو 46988 ،باتيرنا (فالينسيا) ،إسبانيا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11192 - 921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب
 921100عمان  11192االردن
168989

الصنف

31/10/2019

Date of

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
168989
Class
30

Trademark

DAMEL
من اجل البضائع/الخدمات التالية
حلوى (الكاندي) وحلوى ناعمة (طرية) و حلوى صلبة أو مسلوقة و حلوى الهالم و ألواح
عرق السوس والحلوى و العلكة و العلكة الصالحة لألكل و حلويات السكر و األطعمة المغطاة
بالسكر التي أساسها الطحين و بونبون الشوكوالتة و الشوكوالتة و الكاكاو و القهوة و
بدائلها ،المنتجات التي أساسها الشوكوالتة ،األطعمة التي أساسها الكاكاو ،منتجات الخبيز و
الحلويات و البسكويت (الكوكيز) و فطائر الوافل ،الحلويات و منتجات الحلويات المصنوعة
من المكسرات و الذرة المعالجة ،مستحضرات الحبوب ،البوظة الصالحة لألكل و مستحضرات
البوظة ،الذرة المشوية و الذرة المقلية ،الذرة المقلية ،الفشار ،الوجبات الخفيفة المصنوعة
من الذر ة و األرز و الحبوب و طحين البطاطا لإلستخدام الغذائي (إستخدام الطعام) و حلوى
اللوز(برالينز) ،الوجبات الخفيفة التي أساسها األرز و الوجبات الخفيفة التي أساسها الحبوب
و بسكويت رفيع مصنوع من الذرة و منكهات للمشروبات غير الزيوت العطرية و المشروبات
التي أساسها ال كاكاو و الشوكوالتة و حلوى الزينة الصالحة لألكل للمعجنات و منتجات
المعجنات.

Goods/Services
Candy, soft candies, hard or boiled candies, confectionery
gummies, licorice bars, sweets, chewing gum, edible gum,
sugar confections, sugar coated, flour-based foods, chocolate
;bonbons, chocolate, cocoa, coffee and substitutes thereof
Chocolate based products; cocoa-based foods; bakery
products, confectionery, cookies and waffles; Confectionery
and confectionery products made from nuts and processed
corn; Cereal preparations; Edible ice cream and ice cream
;preparations; Roasted Corn, Fried Corn; Fried corn; Popcorn
snacks made from corn, rice and cereals, potato flour for food
use, pralines; rice-based snacks, cereal-based snacks, corn
rosettes, flavors for drinks other than essential oils, cocoabased and chocolate-based beverages, edible ornaments for
pastry and pastry products.
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تاريخ ايداع الطلب :

31/10/2019

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

دامل جروب اس .ال.
اسبانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
DAMEL GROUP S.L.
Nationality
: SPAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address C/ Ciudad de Barcelona, 20 Poligono
Industrial Fuente del Jarro, 46988 Paterna
(Valencia), Spain

سي /سيداد دي برشلونة 20 ،بوليغونو إنداستلاير فوينتي ديل
جارو 46988 ،باتيرنا (فالينسيا) ،إسبانيا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11192 - 921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب
 921100عمان  11192االردن
168990

الصنف

31/10/2019

Date of

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
168990
Class
30

Trademark

PECTOL
من اجل البضائع/الخدمات التالية
حلوى (الكاندي) و حلوى ناعمة (طرية) و حلوى صلبة أو مسلوقة و حلوى الهالم و ألواح
عرق السوس والحلوى و العلكة و العلكة الصالحة لألكل و حلويات السكر و األطعمة المغطاة
بالسكر التي أساس ها الطحين و بونبون الشوكوالتة و الشوكوالتة و الكاكاو و القهوة و
بدائلها ،المنتجات التي أساسها الشوكوالتة ،األطعمة التي أساسها الكاكاو ،منتجات الخبيز و
الحلويات و البسكويت (الكوكيز) و فطائر الوافل ،الحلويات و منتجات الحلويات المصنوعة
من المكسرات و الذرة الم عالجة ،مستحضرات الحبوب ،البوظة الصالحة لألكل و مستحضرات
البوظة ،الذرة المشوية و الذرة المقلية ،الذرة المقلية ،الفشار ،الوجبات الخفيفة المصنوعة
من الذرة و األرز و الحبوب و طحين البطاطا لإلستخدام الغذائي (إستخدام الطعام) و حلوى
اللوز(برالينز) ،الوجبات الخفيف ة التي أساسها األرز و الوجبات الخفيفة التي أساسها الحبوب
و بسكويت رفيع مصنوع من الذرة و منكهات للمشروبات غير الزيوت العطرية و المشروبات
التي أساسها الكاكاو و الشوكوالتة و حلوى الزينة الصالحة لألكل للمعجنات و منتجات
المعجنات.

Goods/Services
Candy, soft candies, hard or boiled candies, confectionery
gummies, licorice bars, sweets, chewing gum, edible gum,
sugar confections, sugar coated, flour-based foods, chocolate
;bonbons, chocolate, cocoa, coffee and substitutes thereof
Chocolate based products; cocoa-based foods; bakery
products, confectionery, cookies and waffles; Confectionery
and confectionery products made from nuts and processed
corn; Cereal preparations; Edible ice cream and ice cream
;preparations; Roasted Corn, Fried Corn; Fried corn; Popcorn
snacks made from corn, rice and cereals, potato flour for food
use, pralines; rice-based snacks, cereal-based snacks, corn
rosettes, flavors for drinks other than essential oils, cocoabased and chocolate-based beverages, edible ornaments for
pastry and pastry products.
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تاريخ ايداع الطلب :

27/11/2019

اسم طالب التسجيل:

جروبو بيمبو اس .ايه .بي .دي اي سي .في.

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

مكسيك
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

برول .باسيو دي ال ريفورما  ،1000كول .بينا بالنكا سانتا في،
الفارو اوبريجون ،سي بيه ،01210 .مكسيكو سيتي ،المكسيك
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11192 - 921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب
 921100عمان  11192االردن
169015

27/11/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحلويات
اشتراطات خاصة :مع المطالبة باأللوان األزرق ودرجاته واألبيض واألحمر واألصفر
والزهري واألخضر

GRUPO BIMBO S.A.B. DE
C.V.
Nationality
: MEXICO
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Prol.Paseo de la Reforma 1000, Col. Pena
Blanca Santa Fe, Alvaro Obregon, CP.
01210, Mexico City, Mexico
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
169015
Class
30

Trademark

Goods/Services
confectionery
Special condition: Claiming blue and its shades, white, red,
yellow, pink and green
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تاريخ ايداع الطلب :

27/11/2019

اسم طالب التسجيل:

جروبو بيمبو اس .ايه .بي .دي اي سي .في.

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

مكسيك
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

برول .باسيو دي ال ريفورما  ، 1000كول .بينا بالنكا سانتا في،
الفارو اوبريجون ،سي بيه ،01210 .مكسيكو سيتي ،المكسيك
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11192 - 921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب
 921100عمان  11192االردن
169014

27/11/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحلويات
اشتراطات خاصة :مع المطالبة باأللوان البنفسجي ودرجاته واألبيض واألصفر واألزرق
واألخضر الفاتح واألخضر الغامق والبرتقالي الفاتح والبرتقالي الغامق والزهري واألسود

GRUPO BIMBO S.A.B. DE
C.V.
Nationality
: MEXICO
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Prol.Paseo de la Reforma 1000, Col. Pena
Blanca Santa Fe, Alvaro Obregon, CP.
01210, Mexico City, Mexico
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
169014
Class
30

Trademark

Goods/Services
Confectionery
Special condition: Claiming purple and its shades, white,
yellow, blue, light green, dark green, light orange, dark orange,
pink and black

183

تاريخ ايداع الطلب :

27/11/2019

اسم طالب التسجيل:

جروبو بيمبو اس .ايه .بي .دي اي سي .في.

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

مكسيك
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

برول .باسيو دي ال ريفورما  ، 1000كول .بينا بالنكا سانتا في،
الفارو اوبريجون ،سي بيه ،01210 .مكسيكو سيتي ،المكسيك
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11192 - 921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب
 921100عمان  11192االردن
169017

27/11/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحلويات
اشتراطات خاصة :مع المطالبة باأللوان األحمر والزهري ودرجاته واألبيض واألصفر
واألسود

GRUPO BIMBO S.A.B. DE
C.V.
Nationality
: MEXICO
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Prol.Paseo de la Reforma 1000, Col. Pena
Blanca Santa Fe, Alvaro Obregon, CP.
01210, Mexico City, Mexico
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
169017
Class
30

Trademark

Goods/Services
Confectionery
Special condition: Claiming red, pink and its shades, white,
yellow and black
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تاريخ ايداع الطلب :

27/11/2019

اسم طالب التسجيل:

جروبو بيمبو اس .ايه .بي .دي اي سي .في.

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

مكسيك
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

برول .باسيو دي ال ريفورما  ،1000كول .بينا بالنكا سانتا في،
الفارو اوبريجون ،سي بيه ،01210 .مكسيكو سيتي ،المكسيك
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11192 - 921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب
 921100عمان  11192االردن
169016

27/11/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحلويات
اشتراطات خاصة :مع المطالبة باأللوان البرتقالي ودرجاته والبني واألحمر واألسود واألبيض
واألصفر

GRUPO BIMBO S.A.B. DE
C.V.
Nationality
: MEXICO
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Prol.Paseo de la Reforma 1000, Col. Pena
Blanca Santa Fe, Alvaro Obregon, CP.
01210, Mexico City, Mexico
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
169016
Class
30

Trademark

Goods/Services
Confectionery
Special condition: Claiming orange and its shades, brown, red,
black, white and yellow
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

03/12/2019

اسم طالب التسجيل:

دي ايت في ايت اورونليرى جيدا بازارالما تيجاريت انونيم شيركيتى

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

تركيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

ديكيليتاش ماهاليسي ،اوزينجى سوكاك ،نو ،8:بشكتاش،
اسطنبول  /تركيا
قمصية للملكية الفكرية ص.ب 258 11814 - 142025
شارع الملك عبدهللا الثاني ،عمان
الصنف
168947

30

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القهوة ،الكاكاو؛ المشروبات التي اساسها القهوة أو الكاكاو؛ المشروبات التي اساسها
الشوكوالته؛ الباستا (المعك رونة) ،قطع صغيرة من العجين المحشوة (الدمبلينج) ،نودلز
(معكرونة رقيقة)؛ معجنات ومنتجات المخابز أساسها الدقيق؛ الحلويات أساسها الدقيق
والشوكوالتة؛ خبز؛ العسل ،الغراء النحل لالستهالك البشري ،العكبر لغايات الطعام؛ التوابل
للمواد الغذائية ،فانيال (منكهات) ،بهار ات ،الصلصات (التوابل) ،صلصة الطماطم .الخميرة،
مسحوق الخبيز؛ طحين ،سميد ،نشا للطعام؛ السكر ،مكعبات السكر ،السكر المسحوق؛ الشاي،
الشاي المثلج؛ الحلويات ،الشوكوالته ،البسكويت ،البسكويت الهش ،البسكويت على شكل
رقائق (ويفر)؛ علكة المضغ؛ بوظة (أيسكريم) ،مثلجات صا لحة لألكل؛ الملح؛ األغذية الخفيفة
اساسها الحبوب ،الفشار أو البوشار ،مسحوق الشوفان ،رقائق الذرة ،حبوب اإلفطار ،القمح
المجهز لالستهالك البشري ،الشعير المسحوق لالستهالك البشري ،الشوفان المجهز
لالستهالك البشري ،حبوب الجاودار المجهزة لالستهالك البشري ،األرز؛ دبس الجل الطعام

03/12/2019

Date of

Applicant Name:

D ET VE ET URUNLERI
GIDA PAZARLAMA
TICARET ANONIM
SIRKETI
Nationality
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Dikilitas Mahallesi, Uzengi Sokak, No:8,
Besiktas - Istanbul, Turkey
Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
168947
Class
30

Goods/Services
Coffee, cocoa; coffee or cocoa based beverages, chocolate
based beverages; pasta, stuffed dumplings, noodles; pastries
and bakery products based on flour; desserts based on flour
and chocolate; bread; honey, bee glue for human consumption,
propolis for food purposes; condiments for foodstuff, vanilla
(flavoring), spices, sauces (condiments), tomato sauce; yeast,
baking powder; flour, semolina, starch for food; sugar, cube
sugar, powdered sugar; tea, iced tea; confectionery, chocolate,
biscuits, crackers, wafers; chewing gums; Ice-cream, edible
ices; salt; cereal-based snack food, popcorn, crushed oats, corn
chips, breakfast cereals, processed wheat for human
consumption, crushed barley for human consumption,
processed oats for human consumption, processed rye for
human consumption, rice; molasses for food

186

Date of

08/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

08/12/2019

: تاريخ ايداع الطلب

شركة محمد وهارون النتشة

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

mohammad & haroun alnatsheh co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman-sahib/industrial zone, P.O.Box: 63,
11591

,63:ب. ص، مدينة التجمعات الصناعية- سحاب- عمان
11591

Applicant for
amman-sahib/industrial zone, P.O.Box: 63,
Correspondence
11591
Trademark
168803
Class
30
30

,63:ب. ص، مدينة التجمعات الصناعية- سحاب- عمان
11591
الصنف
168803

Goods/Services
almonds candied , alman wa salwa, raha halgoum, almonds
candied (faisaliah) , nougat, sesame sweet (semsemeya) ,
peanuts sweets (fostoqia)

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، نوجا،) ملبس قضامة (فيصلية,  ملبس لوز، راحة حلقوم، المن والسلوى، ملبس لوز
 فستقيه،سمسمية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية
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تاريخ ايداع الطلب :

17/12/2019

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

شركة جميل الزغول وشركاه
االردن
تضامن
عمان -االردن  ،ص.ب11118 ,1690:

عنوان التبليغ

ص.ب  11118 - 1690عمان -االردن

رقم العالمة التجارية

168808

من اجل البضائع/الخدمات التالية
بسكويت ,معكرونة ،شعيرية  ،شيبس الذرة

اعالن الجريدة الرسمية

17/12/2019

Date of

Applicant Name:
Jameel Alzghoul &Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -jordan , P.O.Box: 1690, 11118

الصنف

30

Applicant for
P.O.Box 1690 -11118 Amman -jordan
Correspondence
Trademark
168808
Class
30

Goods/Services
Biscuits,pasta ,noodles , corn chips

188

Date of

30/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

30/12/2019

: تاريخ ايداع الطلب

البوابة الدارة الفنادق والمؤتمرات

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

TheGate for hotel and
conference management
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/Abdul Hameed Shoman
Street/Shmeisani, P.O.Box: 921140, 11192

، الشميساني/ شارع عبد الحميد شومان/عمان
11192 ,921140:ب.ص

Applicant for
Amman/Abdul Hameed Shoman
Correspondence
Street/Shmeisani, P.O.Box: 921140, 11192
Trademark
168857
Class
30

، الشميساني/ شارع عبد الحميد شومان/عمان
11192 ,921140:ب.ص
الصنف
168857

30

Goods/Services
Allspices, Almond confectionary Almond past Aniseed Aromatic
preparation Baking soda- bicarbonate of soda for cooking Barelycrushed Barely- husked Barely meal Bean meal Bee glue Beer
vinegar Beverages- cocoa based Biscuits Bread- ginger Bread rolls
Cakes-rice Candy Cereal- based snack food Chicory — coffee
substitute — Chips — cereal products Cinnamon Cloves-spiceCocoa Cocoa products ocoa based beverage Coffee substitutesvegetal preparation for use Confectionery Cookies Corn flakes Corn
—soasted Coulis — fruit- sauce Dressings for salad Flakes- corn
Flakes- maise Flakes- aot Flaxseed for human consumptions Flour
Flour milling products Fondants Ginger- spices- Gingerbread
Gluten prepared as food stuff Groats for human food Halvah High
protein cereal bars Hominy Honey Husked oats Iced tea Ketchupsauce- Linseed for human consumption Liquorice confectionery
Macaroni Maise flakes Maise flour Maise me Maise milled Maise
roasted Malt Marinades biscuits Malt extract for food Maltose
Mayonnaise Meal Meat tenderizers, for household purposes
Mint for confectionery Molasses for food Mustard Mustard meal
Nutmegs Oat flakes Oat based food Oatmeal Oats- crushed Oatshusked Pancakes Paste ~ soya bean- condiment Pastilles
Peppermint sweets Petites fours-cakes Pies Potato flour for food
Propels Rice Rice based snack food Rolls bread Rusks Saffronseasoning Salad dressing Sauce- tomato Souse condiments Sea
water for cooking Semolina Snack food — cereal based Spaghetti
Sugar Sushi Sweeteners- natural Tacos Tea Tea based beverages
Vegetal preparations for use as coffee substitutes Vinegar Water
sea for cooking Weeds Wheat floor

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات عطرية للطعام رصودا,  يانسون, عجينة لوز,حلوى لوز, فلفل حلو, دقيق البقول,دقيق الشعير, الخبيز( بيكربونا ت الصودا ألغراض الطهي) شعير مطحون
مشروبات,  بسكويت,مشروبات اساسها الكاكاو, شعير مقشر شمع نحل خل البيرة
 وجبات خفيفة اساسها, حلوى, قراص ارز, خبز افرنجي,خبز زنجبيل, اساسها الشاي
 كبش,) رقائق (منتجات حبوب) قرفة (بهار,)الحبوب هندبا برية(بدائل للقهوة
, كعك محلى, حلويات,مستحضرات نباتية تستخدم اساسا للقهوة,  كاكاو,قرنفل(بهارات
 بزر, رقائق شوفان, توابل سلطة,)رقائق ذرة صلصة الكولي من الفواكه (صلصات
) اقراص سكرية (حلويات,دقيق منتجات طحن الدقيق, الكتان لالستهالك البشري
 برغل للطعام,جلوتين محضر على شكل مواد غذائية, خبز زنجبيل, )زنجبيل (بهار,
عسل, عصيدة الذرة, حالوة طحينية قوالب من البقوليات عالية نسبة البروتين, البشري
 الملت خالصة- بسكويت من الشعير المنبت,  ذرة مطحونة, ذرة محمصة,معكرونة
 الملت للطعم مالتوز ماء مالح للتخليل مايونيز دقيق نعناع للحلويات- الشعير المنبت
دبس للطعام خردل دقيق الخردل جوزة الطيب رقائق شوفان طعام اساسه الشوفان دقيق
 حلويات- شوفان شوفان مطحون عجينة اللوز عجينة فول الصويا – وابل اقراص محاله
 عكبر ارز-  فطائر دقيق بطاطا للطعام شمع النحل-  كعك- حلويات بالنعناع بيتيفور
وجبات خفيفة اساسها االرز قرشلة زعفران توابل توابل سلطة صلصة بندورة صلصات
معكرونة رفيعة- توابل ماع البحر للطهو سميد وجبات خفيفة اساسها الحبوب سباغيتي
 تورتيال ذرة مقلية شاي مشروبات اساها الشاي- سكر سوشي محليات طبيعية تاكو
 توابل طحين قمح جنين بذور- مستحضرات نباتية كبدائل للقهوة خل اعشاب بحرية
القمح لالستهالك البشري
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

07/01/2020

اسم طالب التسجيل:

ابراهيم محمد محمود عثمان

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان -الرابية  ،ص.ب11110 ,925607:

عنوان التبليغ

ص.ب  11110 - 925607عمان -الرابية

رقم العالمة التجارية

168972

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحلويات

07/01/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

ibrahim mohammad
mahoud othman
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman - al rabiya , P.O.Box: 925607,
11110

30

Applicant for
P.O.Box 925607 -11110 amman - al rabiya
Correspondence
Trademark
168972
Class
30

Goods/Services
sweets

190

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

08/01/2020

اسم طالب التسجيل:

مؤسسة النجم الناشط التجارية -مقداد محمد شفيق عبد قعدان

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

عمان  -ماركا  -ش ابو القاسم الشابي  ،ص.ب,340576:
11134
ص.ب  11134 - 340576عمان  -ماركا  -ش ابو القاسم
الشابي
30
الصنف
168964

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شمع النحل ،يانسون ،مستحضرات عطرية للطعام  ،قهوة اصطناعية ،مسحوق الخب يز ،صودا
الخبيز ،شعير مطحون .شمع النحل  ،مشروبات اساسها الشاي  .بيكربونات الصودا الغراض
الطهو ؛ عوامل تماسك البوظة ،بسكويت ،خبز زنجبيل ؛ خبز إفرنجي  ،لب خبز ،كعك .
مسحوق كيك ؛ أقراص ارز كراميل  ،مستحضرات الحبوب،وجبات خفيفة اساسها الحبوب
رقائق  ،شوكوال،رقائق منتجات حبوب  ،كاكاو؛ كسكس  .بوظة زبدة الطرطير ألغراض
الطبخ زبدة الطرطير الغراض الطهو ؛ خمائر للعجين،رقائق الذرة رقائق الشوفان منكهات
ما عدا الزبوت العطرية؛ منتجات طحن الدقيق  ،أغذية نشوية  ،عسل نحل
؛ شعير مقشر  ،شوفان مقشرء ذرة مطحونة  ،بسكويت من الشعير المنبت

08/01/2020

Date of

Applicant Name:

 active star trading)miqdad (moh'd shafiq
abed qa'dan
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman - marka abu qasim al shabi street ,
P.O.Box: 340576, 11134
Applicant for
P.O.Box 340576 -11134 amman - marka
Correspondence
abu qasim al shabi street
Trademark
168964
Class
30

Goods/Services
Bee glue, Aniseed, Aromatic preparations for food,Artificial
coffee, Baking Powder, Baking Soda,Barley Crushed, Binding
agents for ice cream,Biscuits, Bread Ginger, Bread rolls,
Breadcrumbs,Caramels, Cereal preparations, Cereal based
snack food, chips cereal products, Cocoa, Ice cream,cream of
lartar for cooking purposes, cream of lartar for culinary
purposes, ferments for pastes,Flakes corn, flakes maize, flakes
oat, flavorings,other thank essential oils, flour milling
products,Fondants confectionery, Honey, husked barley,husked
oats, Maize milled, Malt biscuits,
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

08/01/2020

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

شركة قطرات للحلويات
االردن
ذ.م.م
عمان -ش عبد هللا غوشه  ،ص.ب11195 ,17766:

عنوان التبليغ

ص.ب  11195 - 17766عمان -ش عبد هللا غوشه

رقم العالمة التجارية

169001

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحلويات

الصنف

08/01/2020

Date of

Applicant Name:
Qatarat Sweets Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman-abdallah ghosheh str, P.O.Box:
17766, 11195

30

Applicant for
P.O.Box 17766 -11195 amman-abdallah
Correspondence
ghosheh str
Trademark
169001
Class
30

Goods/Services
sweets

192

تاريخ ايداع الطلب :

14/01/2020

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

شروق عبد المجيد سعيد الزريقي
االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

14/01/2020

Date of

عمان -تالع العلي شارع سالم العطاونه  ،ص.ب,954336:
11954

Applicant Name:
SHOROUQ AL ZURAIQI
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman -tal al ali -salem alatawneh street,
P.O.Box: 954336, 11954

ص.ب  11954 - 954336عمان -تالع العلي شارع سالم
العطاونه
30
الصنف
168949

Applicant for
 P.O.Box 954336 -11954 Amman -tal al aliCorrespondence
salem alatawneh street
Trademark
168949
Class
30

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الخبز  ,البسكوت  ,المعجنات  ,الدقيق  ,القهوة  ,الشاي  ,البهارات  ,القرشلة ,
السندويشات  ,بسكوت الشوفان  ,اطعمة اساسها الشوفان  ,الشوفان المعالج ,العسل ,البيتزا,
الكرواسون ,الحلويات ,اطعمة خالية من الجلوتين ., .الدقيق ومستحضرات مصنوعة من
الحبوب والحلويات ,الكيك والبسكوت المحلي .

Goods/Services
Bread, biscuits. pastries, flour. coffee, tea, spices, crunchy,
sandwiches, oat
f. zogkies. oat-based foods. processed oats. honey, pizza,
croissants, sweets. gluten-free foods,.Flour and preparations
made of cereals and sweets, cakes and cookies.
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تاريخ ايداع الطلب :

23/01/2020

اسم طالب التسجيل:

مؤسسة ايناس سليمان عطا هللا الضمور

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان /الجويدة  ،ص.ب610 ,1952:

عنوان التبليغ

ص.ب  610 - 1952عمان /الجويدة

رقم العالمة التجارية

168880

اعالن الجريدة الرسمية

23/01/2020

Date of

Applicant Name:

enas sulaiman atallah aldmour foundation
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman/ jwedah , P.O.Box: 1952, 610

الصنف

30

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الوجبات الخفيفة من الحبوب و الحلويات التي اساسها االرز و القمح و الشوفان و الذرة و
السمسم و الوجبات الخفيفة و الحلويات التي اساسها الحبوب الوجبات المصنوعة من الحبوب
الدقيق و شيبس الذرة و االرز الحلويات  ،البسكوت  ،منتجات الحبوب الخالية من الجلوتين ،
الحلويات الخالية من الجلوتين

Applicant for
P.O.Box 1952 -610 amman/ jwedah
Correspondence
Trademark
168880
Class
30

Goods/Services
snacks based on rice, wheat , oats and corn and sesame snade
and sweets based on cereals cerean meals flour corn chips the
rice sweets, cookies gluten free cereal products , gluren- free
sweets
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

05/02/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة ارض سومر للصناعات الغذائية والمشروبات ذ.م.م

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

المدينة /الشارع الزرقاء /المنطقة الحرة ص  .ب13134- 183

05/02/2020

Date of

Applicant Name:

Ardh somer co.for food
Industries&Beverages
L.L.C
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Zarqa /Free Zone P.O.Box: 940778, 11194

Applicant for
P.O.Box 940778 -11194 Amman/Al Rabiya
ص.ب  11194 - 940778المدينة /الشارع عمان /الرابية/
Correspondence
شارع صقلية
Trademark
169003
Class
30
30
الصنف
169003

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البن  ،الكاكاو  ،السكر  ،البن االصطناعي  ،الحلويات المثلجة  ،الثلج  ،مشروبات أساسها
القهوة  ،مستحضرات نباتية تستخدم كبدائل للقهوة  ،منكهات القهوة  ،قهوة  ،ثلج للمرطبات
المنعشة

Goods/Services
Coffee, cocoa, suger, artificial coffee; confectionery ices,
ice,Beverages, ( Cffee- based), Coffee substitutes Vegetal
prepartions for use, Coffee flavorings [flavorings], Coffee, Ice
for refreshment
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تاريخ ايداع الطلب :

10/09/2019

اسم طالب التسجيل:

نيو سيتي للتجاره والتسويق

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

& New City Trading
Marketing Co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address P.O Box 110050 Amman 11110 Sahab- Al
Tajamoat Al Senaayeh Jordan,

صندوق بريد  110050عمان  11110سحاب التجمعات
الصناعية األردن
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11192 - 921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب
 921100عمان  11192االردن
168996

10/09/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الخضروات الطازجة ،الخضرارت النيئة ،الخضروات الطازجة العضوية ،الفواكة الطازجة،
المكسرات غير المعالجة و األعشاب الطازجة, .
اشتراطات خاصة :المطالبة باللون األصفر و درجاته و اللون األبيض

Applicant for
Correspondence

31

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
168996
Class
31

Trademark

Goods/Services
;.Fresh Vegetables; Raw vegetables; Organic fresh vegetables
Fresh fruits; Unprocessed nuts; Fresh herbs. ,
Special condition: Claiming yellow color and its shades and
white color
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تاريخ ايداع الطلب :

10/09/2019

اسم طالب التسجيل:

الشركة الروسية للتهجين وانتاج البذور

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

االردن
ذ.م.م
عمان -خلدا  ،ص.ب11196 ,960946:

عنوان التبليغ

ص.ب  11196 - 960946عمان -خلدا

رقم العالمة التجارية

168890

من اجل البضائع/الخدمات التالية
بذور الخضراوات

اعالن الجريدة الرسمية

10/09/2019

Date of

Applicant Name:

RUSSIAN PLANT
BREEDING & SEEDS
PRODUCTION
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -khalda , P.O.Box: 960946, 11196

الصنف

31

Applicant for
P.O.Box 960946 -11196 Amman -khalda
Correspondence
Trademark
168890
Class
31

Goods/Services
vegetables seeds
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Date of

26/09/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
MAZARA JANAT ADEEN
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -dabouq , P.O.Box: 30, 18110

Applicant for
P.O.Box 30 -18110 amman -dabouq
Correspondence
Trademark
168850
Class
31

Goods/Services
fresh fruits and .vegetables, seeds, natural plants and flowers,
foodstuffs for animals , malt ,Citrus fruit .Fruit, fresh , Grapes,
fresh , Lemons fresh ,Oranges, Palm trees Palms [leaves of the
palm tree].

26/09/2019

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة مزارع جنات عدن ذ
االردن
م.م.ذ

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

,30:ب. ص، 6 شارع ايمن بشاره بناية رقم- عمان دابوق
18110
شارع ايمن بشاره بناية-  عمان دابوق18110 - 30 ب.ص
6 رقم
31
الصنف
168850

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.) ليمون طازجء برتقال ؛ نخيل (أوراق شجر النخيل. عنب طازج. فواكه طازجة. حمضيات
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

17/11/2019

اسم طالب التسجيل:

ليدر بيتفود ييم سانيي في تيجاريت انونيم سيركيتي

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

تركيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

Applicant Name:

LIDER PETFOOD YEM
SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI
Nationality
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Anadolu Caddesi, No: 41, Daire: 101,
Megapol Tower Bayrakli - Izmir / Turkey

أناضولو جاديسي ،نو ،41 :دايرى ،101 :ميجابول تاور
بايراكلي  -ازمير /تركيا
قمصية للملكية الفكرية ص.ب 258 11814 - 142025
شارع الملك عبدهللا الثاني ،عمان
الصنف
168938

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مواد غذائية للحيوانات؛ طعام القطط؛ طعام للكالب؛ طعام للطيور؛ تراب فضالت القطط

17/11/2019

Date of

31

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
168938
Class
31

Goods/Services
Animal foodstuffs, cat food, dog food, bird food, cat litter
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تاريخ ايداع الطلب :

11/12/2019

اسم طالب التسجيل:

يوسف صالح شحادة الشافعي

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Yousef saleh shehadah
alshafee
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Irbid -alnaser town -balat alshouhada
street, P.O.Box: 1340, 21110

اربد -الحي النصر -شارع بالط الشهداء  ،ص.ب,1340:
21110
ص.ب  21110 - 1340اربد -الحي النصر -شارع بالط
الشهداء
الصنف
168738

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البذور و النباتات و الزهور الطبيعية و المواد الغذائية الخاصة بالحيوانات و الشعير

11/12/2019

Date of

31

Applicant for
 P.O.Box 1340 -21110 Irbid -alnaser townCorrespondence
balat alshouhada street
Trademark
168738
Class
31

Goods/Services
seed ,plants and natural flowers animal and barley food

200

تاريخ ايداع الطلب :

22/12/2019

اسم طالب التسجيل:

نوتريون انترناشيونال ،إس .إل .يو

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

اسبانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

NUTRION
INTERNACIONAL ,S.L.U.

عمان -شارع بكين ب 11184- 841310
الصنف

Name Applicant :

Nationality
: SPAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
| Applicant Address Amado Nervo,n2,11.Puerta4Local.)28007 — Madrid (ES Spain

أمادو نيرفو  ،رقم  . 11بويرتا  4محلي  - 28007 .مدريد (
إسبانيا )

168838

22/12/2019

Date of

31

Applicant for
amman - bakeen STR P.O.Box
Correspondence
841310- 11184
Trademark
168838
Class
31

RUMINER
من اجل البضائع/الخدمات التالية
الغالل و البنور الخام و الغير معالجة غالل (بذور) بذور نباتات أعشاب طازجة
المواد الغذائية والمشروبات للحيوانات المواد الغذائية للحيوانات المشرو بات للحيوانات

Goods/Services
)Raw and unprocessed grains and sedes grains (seeds
seeds (plant) fresh herbs foodstuffs and beverages for animals
)foodstuffs (Animals) Beverages (Animals
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

18/08/2019

اسم طالب التسجيل:

سعدي سليمان محمد ابو عوده /اسواق سعدي ابو عوده

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان  -خريب السوق  ،ص.ب11621 ,26:

عنوان التبليغ

ص.ب  11621 - 26عمان  -خريب السوق

رقم العالمة التجارية

168873

من اجل البضائع/الخدمات التالية
عصائر الفواكه  ،مياه معدنية  ،مياه غازية

الصنف

18/08/2019

Date of

Applicant Name:

Sa'ad suleiman
mohammed abu odeh /
Sa'ad abu odeh markets
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman - khurba market, P.O.Box: 26,
11621

32

Applicant for
P.O.Box 26 -11621 amman - khurba
Correspondence
market
Trademark
168873
Class
32

Goods/Services
Fruit juices , mineral and aerated waters
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تاريخ ايداع الطلب :

23/09/2019

اسم طالب التسجيل:

القسطل النتاج العصائر والمشروبات الغازيه

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان  -القسطل االردن

أبو غزالة للملكية الفكرية  -مبنى مجموعة طالل أبوغزالة
بناية رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب  921100عمان 11192
االردن
32
الصنف
168710

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مياه غازية ،مشروبات غير كحولية فاتحة للشهية ،مشروبات (مشروبات غير كحولية)،
عصير التفاح [غير كحولى] ،مشروبات الكوكتيل غير الكحولية ،مشروبات فوارة (مساحيق
لالستخدام في المشر وبات الفوارة) ،مستخلصات من الفاكهة [غير كحولية] ،مشروبات من
عصير الفاكهة [غير كحولية] ،عصائر فاكهة ،عصير العنب [غير متخمر] ،عصير ليمون،
زالل الشعير ،مياه معدنية [مشروبات] ،شراب غازى منكه بالفشاغ [شراب بارد غير
كحولى] ،الشربات [بوصفه من المشروبات] ،المياه ا لغازية ،ماء المائدة ،عصير الطماطم
[مشروب] ،مياه [مشروبات] ،مشروبات من مصل اللبن ،مشروب طاقة.
اشتراطات خاصة :مع المطالبة باأللوان البرتقالي و البيج و العاج و األزرق و األسود و
األحمر و الرمادي و درجاته و األبيض و األرجواني

23/09/2019

Date of

Applicant Name:

Al Qastal for Producing
Juice & Carbonated Soft
Drinks
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Al Qastal Jordan

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property - TAG
Org Building No. 104, Mecca Street,
P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan
168710
Class
32

Trademark

Goods/Services
Aerated water; Aperitifs, non-alcoholic; Beverages (Non;alcoholic –); Cider [non-alcoholic]; Cocktails, non-alcoholic
Effervescing beverages (Powders for –); Fruit extracts (Nonalcoholic –); Fruit juice beverages (Non-alcoholic –); Fruit
;juices; Grape must [unfermented]; Lemonades; Malt beer
Mineral water [beverages]; Sarsaparilla [soft drink]; Sherbets
;][beverages]; Soda water; Table waters; Tomato juice [beverage
Waters [beverages]; Whey beverages; Energy drink.
Special condition: Claiming orange,beige, Ivory, blue,black,
Red, Grey and its shades, White and Purple colors
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تاريخ ايداع الطلب :

23/09/2019

اسم طالب التسجيل:

القسطل النتاج العصائر والمشروبات الغازيه

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Al Qastal for Producing
Juice & Carbonated Soft
Drinks
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Al Qastal Jordan

عمان  -القسطل االردن

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11192 - 921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب
 921100عمان  11192االردن
168711

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مياه غازية ،مشروبات غير كحولية فاتحة للشهية ،مشروبات (مشروبات غير كحولية)،
عصير التفاح [غير كحولى] ،مشروبات الكوكتيل غير الكحولية ،مشروبات فوارة (مساحيق
لالستخدام في المشروبات الفوارة) ،مستخلصات من الفاكهة [غير كحولية] ،مشروبات من
عصير الفاكهة [غير كحولية] ،عصائر فاكهة ،عصير العنب [غير متخمر] ،عصير ليمون،
زالل الشعير ،م ياه معدنية [مشروبات] ،شراب غازى منكه بالفشاغ [شراب بارد غير
كحولى] ،الشربات [بوصفه من المشروبات] ،المياه الغازية ،ماء المائدة ،عصير الطماطم
[مشروب] ،مياه [مشروبات] ،مشروبات من مصل اللبن ،مشروب طاقة.
اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان األزرق واألصفر واالبيض واألسود

23/09/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

32

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
168711
Class
32

Trademark

Goods/Services
Aerated water; Aperitifs, non-alcoholic; Beverages (Non;alcoholic –); Cider [non-alcoholic]; Cocktails, non-alcoholic
Effervescing beverages (Powders for –); Fruit extracts (Nonalcoholic –); Fruit juice beverages (Non-alcoholic –); Fruit
;juices; Grape must [unfermented]; Lemonades; Malt beer
Mineral water [beverages]; Sarsaparilla [soft drink]; Sherbets
;][beverages]; Soda water; Table waters; Tomato juice [beverage
Waters [beverages]; Whey beverages; Energy drink.
Special condition: Claiming Yellow, blue, White and black
colors

204

تاريخ ايداع الطلب :

23/09/2019

اسم طالب التسجيل:

القسطل النتاج العصائر والمشروبات الغازيه

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Al Qastal for Producing
Juice & Carbonated Soft
Drinks
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Al Qastal Jordan

عمان -القسطل االردن

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11192 - 921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب
 921100عمان  11192االردن
168712

23/09/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مياه غازية ،مشروبات غير كحولية فاتحة للشهية ،مشروبات (مشروبات غير كحولية)،
عصير التفاح [غير كحولى] ،مشروبات الكوكتيل غير الكحولية ،مشروبات فوارة (مساحيق
لالستخدام في المشروبات الفوارة) ،مستخلصات من الفاكهة [غير كحولية] ،مشروبات من
عصير الفاكهة [غير كحولية] ،عصائر فاكهة ،عصير العنب [غير متخمر] ،عصير ليمون،
زالل الشعير ،مياه معدنية [مشر وبات] ،شراب غازى منكه بالفشاغ [شراب بارد غير
كحولى] ،الشربات [بوصفه من المشروبات] ،المياه الغازية ،ماء المائدة ،عصير الطماطم
[مشروب] ،مياه [مشروبات] ،مشروبات من مصل اللبن ،مشروب طاقة.
اشتراطات خاصة :المطالبة باأللوان األزرق الفاتح و البني و البيج و األحمر و الفضي و
األرجواني

Applicant for
Correspondence

32

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
168712
Class
32

Trademark

Goods/Services
Aerated water; Aperitifs, non-alcoholic; Beverages (Non;alcoholic –); Cider [non-alcoholic]; Cocktails, non-alcoholic
Effervescing beverages (Powders for –); Fruit extracts (Nonalcoholic –); Fruit juice beverages (Non-alcoholic –); Fruit
;juices; Grape must [unfermented]; Lemonades; Malt beer
Mineral water [beverages]; Sarsaparilla [soft drink]; Sherbets
;][beverages]; Soda water; Table waters; Tomato juice [beverage
Waters [beverages]; Whey beverages; Energy drink.
Special condition: Claiming baby blue, brown, beige, red, silver
and Purple colors
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تاريخ ايداع الطلب :

23/09/2019

اسم طالب التسجيل:

القسطل النتاج العصائر والمشروبات الغازيه

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -القسطل االردن

أبو غزالة للملكية الفكرية  -مبنى مجموعة طالل أبوغزالة
بناية رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب  921100عمان 11192
االردن
32
الصنف
168709

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مياه غازية ،مشروبات غير كحولية فاتحة للشهية ،مشروبات (مشروبات غير كحولية)،
عصير التفاح [غير كحولى] ،مشروبات الكوكتيل غير الكحولية ،مشروبات فوارة (مساحيق
لالستخدام في المشروبات الفوارة) ،مستخلصات من الفاكهة [غير كحولية] ،مشروبات من
عصير الفاكهة [غير كحولية] ،عصائر فاكهة ،عصير العنب [غير متخمر] ،عصير ليمون،
زالل الشعير ،م ياه معدنية [مشروبات] ،شراب غازى منكه بالفشاغ [شراب بارد غير
كحولى] ،الشربات [بوصفه من المشروبات] ،المياه الغازية ،ماء المائدة ،عصير الطماطم
[مشروب] ،مياه [مشروبات] ،مشروبات من مصل اللبن ،مشروب طاقة.
اشتراطات خاصة :المطالبة باأللوان األصفر و األزرق و الرمادي و األبيض واألحمر واألسود

23/09/2019

Date of

Applicant Name:

Al Qastal for Producing
Juice & Carbonated Soft
Drinks
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Al Qastal Jordan

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property - TAG
Org Building No. 104, Mecca Street,
P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan
168709
Class
32

Trademark

Goods/Services
Aerated water; Aperitifs, non-alcoholic; Beverages (Non;alcoholic –); Cider [non-alcoholic]; Cocktails, non-alcoholic
Effervescing beverages (Powders for –); Fruit extracts (Nonalcoholic –); Fruit juice beverages (Non-alcoholic –); Fruit
;juices; Grape must [unfermented]; Lemonades; Malt beer
Mineral water [beverages]; Sarsaparilla [soft drink]; Sherbets
;][beverages]; Soda water; Table waters; Tomato juice [beverage
Waters [beverages]; Whey beverages; Energy drink.
Special condition: Claiming Yellow, Blue, Grey, White, Red and
black colors.
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تاريخ ايداع الطلب :

11/11/2019

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

نيكولز بي ال سي
بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
NICHOLS PLC
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Laurel House, 3 Woodlands Park, Ashton
Road, Newton-Le-Willows, WA12 0HH,
England

لوريل هاوس 3 ،ودالندز بارك ،اشتون رود ،نيوتون لي
ويللوس ،دبليو ايه  12او اتش اتش ،انجلترا.
مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية ص.ب - 3308
 11181عمان
الصنف
168732

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أشربة غير كحولية ومستحضرات لصنع هذه االشربة؛ مياه غازية؛ أشربة منعشة؛ مياه؛
مركزات لصنع المشروبات الغير الكحولية.
اشتراطات خاصة :العالمة محددة باللون االحمر حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات
التجارية.

11/11/2019

Date of

32

Applicant for
PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY
Correspondence
OFFICE P.O.Box 3308 -11181 Amman
Trademark
168732
Class
32

Goods/Services
;Non-alcoholic drinks and preparations for making such drinks
aerated waters; cordials; waters; syrups for making nonalcoholic beverages.
Special condition: Claiming Color red as per the specimen filed
at the Trademark Office.
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Date of

10/12/2018

اعالن الجريدة الرسمية

sami sharaim sons
company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amman-arar street, P.O.Box: 340570,
11134

10/12/2018

: تاريخ ايداع الطلب

شركة سامي شريم واوالده

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
11134 ,340570:ب. ص، شارع عرار- عمان

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

شارع عرار-  عمان11134 - 340570 ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 340570 -11134 amman-arar street
Correspondence
Trademark
168841
Class
34
34

Goods/Services
cigarettes and tobaco

الصنف

168841

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
سجائر وتبغ
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Date of

18/04/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

ALWAHDANIA GENERAL
TRADING CO LLC.
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. BOX 29011,Office No. 904 - Bur Dubai
- Business Bay -DUBAI, UNITED ARAB
EMIRATES

Goods/Services
Cigarettes; Cigars, Filters (Cigarette-), Pipes (Tobacco, Pouches
(Tobacco-), Tobacco jars, Filters ,(- Smokers (Lighters for
substitutes, not for Cigarettes containing tobacco ,(- (Cigarette
medical purposes. Cases (Cigarette-),Herbs for smoking

: تاريخ ايداع الطلب

(.م.م.ذ.الوحدانية للتجارة العامة )ش/ شركة

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

 الخليج-  بر دبي- 904  مكتب رقم29011 صندوق بريد
 اإلمارات العربية المتحدة، دبي- التجاري
11184 - 841153 ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، 59  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
168905
Class
34

18/04/2019

34

الصنف

168905

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 فالتر, والعات للمدخنين, أكياس تبغ أوعية تبغ, غاليين تبغ, فالتر للسجائر, سيجار,سجائر
 أعشاب للتدخين, علب سجائر, سجائر تحتوي على بدائل تبغ ليست لغايات طبية,للسجائر
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Date of

25/09/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

American-Cigarette
Company (Overseas)
Limited
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Route de France 17, Boncourt 2926

Goods/Services
Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll your own
tobacco; pipe tobacco; tobacco products; tobacco substitutes
(not for medical purposes); cigars; cigarillos; cigarette lighters;
cigar lighters; matches; smokers’ articles; cigarette paper;
cigarette tubes; cigarette filters; pocket apparatus for rolling
cigarettes; hand held machines for injecting tobacco into paper
tubes; electronic cigarettes; liquids for electronic cigarettes;
tobacco products for the purpose of being heated.
Special condition: Claim of right to the colors black, green, light
green, grey

: تاريخ ايداع الطلب

سيغاريت كومبني )اوفرسيز ( ليمتد- أميريكان

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

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

2926  بونكور،17 روت دو فرانس

- 435 ب. األردن ذ م مص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان11821

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
168759
Class
34

25/09/2019

34

الصنف

168759

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
السجائر؛ التبغ الخام أو المصنَّع؛ التبغ المعد للف السجائر يدويا؛ تبغ الغاليين؛ منتجات التبغ؛
بدائل التبغ (لغايات غير طبية)؛ السيجار؛ السيجاريلو (سيجار رفيع)؛ والعات سجائر؛
والعات سيجار؛ أعواد الثقاب؛ أدوات المدخنين؛ ورق السجائر وأنابيب السجائر وفالتر
السجائر؛ أدوات محمولة بالجيب للف السجائر؛ اآلالت المحمولة باليد إلدخال التبغ في
األنابيب الورقية؛ السجائر اإللكترونية؛ السوائل المعدة للسجائر اإللكترونية؛ منتجات التبغ
.لغرض تسخينها
 المطالبة بحق خاص على األلوان األسود واألخضر واألخضر الفاتح:اشتراطات خاصة
والرمادي
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Date of

13/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Al Ayad for Commercial
Investment
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman , ZAHRAN STREET , P.O.Box:
941999, 11194

13/10/2019

: تاريخ ايداع الطلب

شركة االياد لالستثمار التجاري

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11194 ,941999:ب. ص،  شارع زهران، عمان

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

 شارع زهران،  عمان11194 - 941999 ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 941999 -11194 amman , ZAHRAN
Correspondence
STREET
Trademark
168863
Class
34

Goods/Services
Tobacco ,Smoker 's articles matches

34

الصنف

168863

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
التبغ وادوات المدخنين والثقاب
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Date of

17/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

AF Development Holding
Limited
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Unit S317, Level 3, Emirates Financial
Towers, Dubai International Financial
Centre, P. O.Box 79947, Dubai, United
Arab Emirates
Applicant for
P.O.Box 18055 -11195 emmar towrs , 6th
Correspondence
circle , tower a, 11th floor
Trademark
168783
Class
34

17/10/2019

: تاريخ ايداع الطلب

أي أف ديفيلوبمنت هولدينغ ليميتد

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

 أبراج اإلمارات،3  الطابق،S317 وحدة
،79947 . ب. ص، مركز دبي المالي العالمي، المالية،
. اإلمارات العربية المتحدة،دبي
-  الدوار السادس-  ابراج اعمار11195 - 18055 ب.ص
a- 11 برج الطابق
34
الصنف
168783

Goods/Services
Tobacco; smokers’ articles; matches; absorbent paper for tobacco
pipes; articles for use with tobacco; ashtrays for smokers; ashtrays
not of precious metals; chewing tobacco; cigarettes; cigars;
cigarillos; cigarettes containing tobacco substitutes, cigarette
paper; cigarette tips; cigarette tubes; cigarette filters; cigarette
cases; cigarette holders; cigarettes (pocket machines for rolling_);
cigarette pipes-not of precious metal; cigarette boxes- not of
precious metal; cigar cases; cigar cutters; cigar holders; cigar
boxes not of precious metals; cigar and cigarette dispensers for
tables and desks; electronic cigarettes; electronic cigarettes
flavored tobacco; electronic hookahs; electronic cigarette boxes;
electronic cigarette cases; electronic smoking pipes; electric or
non-electric lighters; filters for lighter; filter-tipped cigarettes;
firestones; firestones for hookas; flavorings other than essential
oils, for use in electronic cigarettes; flavoured tobacco; flavourings
for tobacco & hookahs; gas containers for cigar lighters; herbal
molasses (tobacco substitutes); herbs for smoking; hookahs
(shisha); hookah (shisha) tobacco; hookahs with flavored tobacco;
hookah (shisha) pipes; hookah parts namely hookah foil, hoses,
bowls, hookah stems, hookah hose tips and hookah tongs?
humidors; leaf tobacco; liquid nicotine for use in electronic
cigarettes? lighter flints; lighters for smokers; lighter wicks; lighter
tanks; lighter fuel tanks; long tobacco pipe sheaths; match boxes
and match cases and match holders not of precious metal;
mentholated tobacco; molasses tobacco; mouthpieces for cigarette
holders; mouthpieces for hookahs; oral vaporizers for smokers;
pipe cleaners for tobacco pipes; smoking tobacco; smokeless
cigarette, vaporizer & pipes; steam stones for hookahs; tobacco
filters; tobacco cans; tobacco jars & tins; tobacco substitutes;
tobacco tins not of precious metal; tobacco pipes; tobacco pipe
cleaners; tobacco powder; tobacco pins; tobacco pouches; tobacco
cases; tobacco pots and jars not of precious metal; rolling tobacco;
smokeless tobacco; raw or manufactured tobacco; shredded
tobacco; vaporizers for smoking purposes.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 أدوات لالستخدام،  ورق ماص لغاليين التبغ،  أعواد الثقاب،  أدوات المدخنين، التبغ
،  تبغ مضغ،  منافض غير مصنوعة من المعادن النفيسة،  منافض سجائر، مع التبغ
،  السجائر المحتوية على بدائل التبغ، ) سيجاريلو (سيجار رفيع،  السيجار، السجائر
 مباسم،  علب سجائر،  فالتر للسجائر،  أنابيب سجائر،  أطراف سجائر، ورق سجائر
 غاليين سجائر غير مصنوعة من،  آالت تحمل في الجيب للف السجائر، السجائر
،  علب سيجار،  صناديق سجائر غير مصنوعة من المعادن النفيسة، المعادن النفيسة
،  صناديق سيجار غير مصنوعة من المعادن النفيسة،  مباسم السيجار، قطاعا ت سيجار
 تبغ منكه للسجائر،  سجائر الكترونية، موزعات سيجار وسجائر للطاوالت والمكاتب
 علب السجائر،  صناديق السجائر االلكترونية،  الشيشة االلكترونية، االلكترونية
 فالتر،  والعات كهربائية وغير كهربائية،  غاليين التدخين االل كترونية، االلكترونية
) حجارة النار (الصوان، ) حجارة النار (الصوان،  سجائر بأطرافها فالتر، للوالعات
 التبغ،  نكهات بخالف الزيوت العطرية لالستخدام في السجائر االلكترونية، للشيشة
 معسل عشبي (بدائل،  أوعية غاز لوالعات الس يجار،  نكهات للتبغ والشيشة، المنكه
،  أنابيب الشيشة،  شيشة بتبغ منكه،  تبغ للشيشة،  شيشة،  أعشاب للتدخين، )التبغ
قطع الشيشة تحديدا الرقائق المعدنية والخراطيم واألوعية العميقة وقصبة الشيشة
،  تبغ الورق،  صناديق لترطيب التبغ، وأطراف خراطيم الشيشة ومالقط الشيشة
 والعات،  حجارة قدح للوالعات، نيكوتي ن سائل لالستخدام في السجائر االلكترونية
 جرابات،  خزانات وقود الوالعات،  خزانات للوالعات،  فتائل الوالعات، المدخنين
 صناديق أعواد الثقاب وعلب أعواد الثقاب وحامالت أعواد، غاليين التبغ الطويلة
،  تبغ المعسل،  تبغ محتوي على منثول، الثقاب غير المصنوعة من المعادن النفيسة
،  مبخرات عن طريق الفم للمدخنين،  فوهات مباسم للشيشة، فوهات مباسم السجائر
،  سجائر ومبخرات وغاليين بدون دخان،  تبغ التدخين، أدوات تنظيف غاليين التبغ
،  بدائل التبغ،  أوعية وتَنَك (علب) للتبغ،  علب تبغ،  فالتر تبغ، حجارة بخار للشيشة
 أدوات تنظيف،  غاليين التبغ، وتَنَك (علب) للتبغ غير مصنوعة من المعادن النفيسة
 قدور وأوعية،  علب التبغ،  أكياس التبغ،  دبابيس التبغ،  مساحيق التبغ، غاليين التبغ
 تبغ ُمصنع أو،  تبغ بدون دخان،  تبغ اللف، التبغ غير المصنوعة من المعادن النفيسة
. مبخرات لغايات التدخين،  تبغ مبروش، خام
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Date of

19/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
BMJ Industries FZE.
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Al-Hamra Industrial Zone-Free Zone, Ras
Al Khaimah, United Arab Emirates
Applicant for
Correspondence
Trademark

TARIQ ABUSETTA INTELECTUAL
PROPERTY - AMMAN , PO_BOX: 231509
- POSTCODE: 11123
168892
Class
34

Goods/Services
Absorbent paper for tobacco pipes, Cases (Cigar), Cases
(Cigarette), Cigarette Cases, Cigarette filters, Cigarette holders,
Cigarette paper, Cigarette tips, Cigarettes, Cigarettes containing
tobacco substitutes, not for medical purposes, Cigarillos,
Cigars, Lighters for smokers, Tobacco, Tobacco jars, Tobacco
pouches,
Priority claim: Claim Country: AE
Claim No.: 322286
Claim Date: 12/12/2019

19/12/2019

: تاريخ ايداع الطلب

.ح.م.بي ام جيه اندستريز م
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

 اإلمارات، رأس الخيمة، منطقة حرة- منطقة الحمرا الصناعية
العربية المتحدة
 طبربور صندوق بريد-  عمان- طارق ابو سته للملكية الفكرية
11123  رمز بريدي- 231509
34

الصنف

168892

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مباسم، فالتر للسجائر، علب سجائر، علب سجائر، علب سيجار،ورق م اص لغاليين التبغ
 سجائر تحتوي على بدائل تبغ ليست لغايات، سجائر، أطراف سجائر، ورق سجائر،للسجائر
,. أكياس تبغ، أوعية تبغ، تبغ، والعات المدخنين، سيجار،) سيجاريلو (سيجار رفيع،طبية

AE : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
322286 :رقم االدعاء
2019/12/12 :تاريخ االدعاء
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Date of

19/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Name Applicant :
KT & G CORPORATION
Nationality
: KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon,
Republic of Korea

: تاريخ ايداع الطلب

كيه تي آند جي كوربوريشن
كوريا
شركة اجنبية

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

 جمهورية كوريا، دايجون،جو-  دايديوك،جيل-  بيوتكوت،71

 مبنى11192 - 921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 ب. ص، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
 االردن11192  عمان921100

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
168899
Class
34

19/12/2019

34

الصنف

168899

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

LIL MINI
Goods/Services
Cigarettes; tobacco; tobacco and smokers' articles, namely
matches, tobacco pipes, ashtrays and lighter flints; tobacco
substitutes; cigars; electronic cigarettes; electronic cigarette
cartridges; nicotine solutions for use in electronic cigarettes;
liquid nicotine solutions for use in electronic cigarettes; liquid
solutions for use in electronic cigarettes; flavorings, other than
essential oils, for use in electronic cigarettes; humidors; cigar
cutters; ashtrays for smokers; neck chains for electronic
cigarettes; atomizers for electronic cigarettes; smokers' articles,
namely lighters for smokers; sticks for cleaning and disinfecting
electronic cigarettes; cleaning implement for electronic
cigarettes; cleaning brushes for electronic cigarettes; pads for
cleaning electronic cigarettes; brushes for cleaning electronic
cigarettes; stick for cleaning electronic cigarettes; cleaning
apparatus for electronic cigarettes; cleaners for electronic
cigarettes; cover case for electronic cigarette devices;
protective cases for electronic cigarettes; decorative covers for
electronic cigarettes; electric cleaners for electronic cigarettes;
USB adapter for electronic cigarettes

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 التبغ ومستلزمات المدخنين وبالتحديد اعواد الكبريت وأنابيب التبغ ومنافض، التبغ،السجائر
، السجائر اإللكترونية، السيجار، بدائل التبغ،الشرارة) الولعات/السجائر وصوان (حجرالشعال
، محاليل (سوائل) النيكوتين للستخدام في السجائر اإللكترونية،خراطيش السجائر اإللكترونية
 المحاليل السائلة،محاليل (سوائل) النيكوتين السائلة للستخدام في السجائر اإللكترونية
 منكهات عدا الزيوت العطرية الستخدامها في السجائر،للستخدام في السجائر اإللكترونية
 منافض السجائر، قواطع (قاطعات) السيجار، علب حفظ وترطيب السيجار،اإللكترونية
 مستلزمات، رذاذات للسجائر اإللكترونية، سالسل الرقبة للسجائر اإللكترونية،للمدخنين
 أداة، عصي لتنظيف وتطهير السجائر االلكترونية،ا لمدخنين وبالتحديد والعات المدخنين
 فوط لتنظيف السجائر، فرش تنظيف للسجائر اإللكترونية،تنظيف للسجائر اللكترونية
 أجهزة، عصي لتنظيف السجائر اإللكترونية، فرش لتنظيف السجائر اإللكترونية،اإللكترونية
 علب األغطية ألجهزة السجائر، منظفات للسجائر اإللكترونية،تنظيف للسجائر اإلل كترونية
 منظفات، أغطية مزخرفة للسجائر اإللكترونية، علب وقائية للسجائر اإللكترونية،اإللكترونية
) للسجائرUSB(  محوالت الناقل التسلسلي العالمي،كهربائية للسجائر اإللكترونية
اإللكترونية
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تاريخ ايداع الطلب :

06/03/2019

اسم طالب التسجيل:

محمد سالم اسماعيل ابراهيم

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

06/03/2019

Date of

عمان -عبدون الجنوبي -ش استانا  ،ص.ب,231008:
11123

Mohammad salem ismael
ibrahim
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman -abdoun al janobi -astana str ,
P.O.Box: 231008, 11123

ص.ب  11123 - 231008عمان -عبدون الجنوبي -ش
استانا
الصنف
168818

Applicant for
P.O.Box 231008 -11123 Amman -abdoun
Correspondence
al janobi -astana str
Trademark
168818
Class
35

من اجل البضائع/الخدمات التالية
استيراد وتصدير وتجارة اجهزة الكمبيوتر ولوازمها ،تجارة االجهزة الخلوية وكافة
مستلزماتها ،تسويق الكتروني

Applicant Name:

35

Goods/Services
import & export trading of computer & accessories ,trading of
cellular phones &all their accessories ,E -marketing
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تاريخ ايداع الطلب :

03/06/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة مستودع ادوية اوتار

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -منطقة عرجان -حي الجرن -شارع الشهيد -عمارة 37
 ،ص.ب11118 ,7351:

03/06/2019

Date of

Applicant Name:

Awtar Drug Store
Company Ltd
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -arjan Area -Shahid Street ,
P.O.Box: 7351, 11118

Applicant for
 P.O.Box 7351 -11118 Amman -arjan Areaص.ب  11118 - 7351عمان -منطقة عرجان -حي الجرن -
Correspondence
Shahid Street
شارع الشهيد -عمارة 37
Trademark
168882
Class
35
35
الصنف
168882

من اجل البضائع/الخدمات التالية
عرض السلع

Goods/Services
Demonstration of Goods
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تاريخ ايداع الطلب :

16/06/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة بشيت للوازم المنزل و المشاريع

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان  -شارع الملك عبدهللا الثاني عمارة  ، 93عمان ،
ص.ب11953 ,1614:
ص.ب  11953 - 1614عمان  -شارع الملك عبدهللا الثاني
عمارة 93
35
الصنف
168721

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شراء و تجارة لوازم البناء و األدوات المنزلية و الكهربائية و لوازم الحدائق

16/06/2019

Date of

Applicant Name:

Basheet for home and
project supplies Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman /93 King Abdullah II Street ,
amman, P.O.Box: 1614, 11953
Applicant for
P.O.Box 1614 -11953 Amman /93 King
Correspondence
Abdullah II Street
Trademark
168721
Class
35

Goods/Services
Buying and trading of building supplies , electrical appliances
and garden supplies
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

11/07/2019

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

شركة حاجات للتسويق االلكتروني
االردن
ذ.م.م
عمان -ش زهران  ،ص.ب11953 ,2988:

عنوان التبليغ

ص.ب  11953 - 2988عمان -ش زهران

رقم العالمة التجارية

168983

من اجل البضائع/الخدمات التالية
التسويق االلكتروني

الصنف

11/07/2019

Date of

Applicant Name:
Hajat E Marketing LLC
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -zahran str, P.O.Box: 2988, 11953

35

Applicant for
P.O.Box 2988 -11953 Amman -zahran str
Correspondence
Trademark
168983
Class
35

Goods/Services
E Marketing
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

18/07/2019

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

شركة اليوم لالغذية
االردن
مساهمة خاصة
عمان /شارع الوكاالت  ،عمان  ،ص.ب11821 ,3553:

عنوان التبليغ

ص.ب  11821 - 3553عمان /شارع الوكاالت

رقم العالمة التجارية

168740

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات الدعاية و االعالن و ادارة االعمال و المكاتب

الصنف

18/07/2019

Date of

Applicant Name:
Al Youm Food Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman /Wakalat , Amman, P.O.Box: 3553,
11821

35

Applicant for
P.O.Box 3553 -11821 Amman /Wakalat Str
Correspondence
Trademark
168740
Class
35

Goods/Services
ِAdvertising
business managment business administration
ِّ
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

18/07/2019

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

شركة اليوم لالغذية
االردن
مساهمة خاصة
عمان /شارع الوكاالت  ،عمان  ،ص.ب11821 ,3553:

عنوان التبليغ

ص.ب  11821 - 3553عمان /شارع الوكاالت

رقم العالمة التجارية

168739

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات الدعاية واالعالن وادارة االعمال واعمال المكاتب

الصنف

18/07/2019

Date of

Name Applicant :
Al Youm Food Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman /Wakalat Str , Amman, P.O.Box:
3553, 11821

35

Applicant for
P.O.Box 3553 -11821 Amman /Wakalat Str
Correspondence
Trademark
168739
Class
35

Goods/Services
ِAdvertising
business managment business administration
ِّ
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Date of

26/08/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Dubai College of Tourism
L.L.C
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Deira,Algarhood,Dubai ,United
Applicant for
P.O.Box 18055 -11195 emmar towrs , 6th
Correspondence
circle , tower a, 11th floor
Trademark
168782
Class
35

26/08/2019

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.كلية دبي للسياحة ذ

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

. االمارات العربية المتحدة،دبي،القوهود،ديرة
-  الدوار السادس-  ابراج اعمار11195 - 18055 ب.ص
a- 11 برج الطابق
35
الصنف
168782

Goods/Services
Advertising; business management; business administration; business
research and information services, administrative data processing,
conducting; organization of events, exhibitions, fairs and shows for
commercial, promotional and advertising purposes; advertising,
marketing and promotional consultancy, advisory and assistance
services; professional business consultancy; administration of cultural
and educational exchange programs ‘career advisory services (other
than education and training advice), career information and advisory
services (other than educational and training advice); providing
academic course administration services relating to online course
registration; providing academic course administration services for
academic institutions ; promotional advertising.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات أبحاث ومعلومات, توجيه األعمال,خدمات الدعاية وا إلعالن إدارة األعمال
تنظيم األحداث والمعارض التجارية والمعارض,المعالجة اإلدارية للبيانات,األعمال
 خدمات االستشارات والمشورة,والعروض لغايات تجارية وترويجية وإعالنية
 إدارة, استشارات االعمال المهنية,والمساعدة االعالنية والتسويقية والترويجية
 خدمات المشورة المهنية (بخالف المشورة في,برامج التبادل الثقافي والتعليمي
 خدمات المعلومات والمشورة المهنية (بخالف المشورة في,)التعليم والتدريب
توفير خدمات إدارة دورات أكاديمية متعلقة بالتسجيل بالدورات,)التعليم والتدريب
 اإلعالنات,توفير خدمات إدارة دورات أكاديمية للمعاهد األكاديمية,عبر االنتر نت
.الترويجية
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اعالن الجريدة الرسمية

08/09/2019

: تاريخ ايداع الطلب

Hussein Hashem Hussein
حسين هاشم حسين الهندي
Al Hindi
Nationality
: JORDAN
االردن
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
مؤسسة فردية
Applicant Career
Applicant Address Amman Al Madinah Al Munawwarah Street
مجمع- تقاطع دوار الحرمين- شارع المدينة المنورة- عمان
, Al Kilo Roundabout , next to mazerati
11191 ,911388:ب. ص، 505  مكتب5  ) الطابق114(
Company ( Gargour ) Complex 114 5th
Floor office 505, P.O.Box: 911388, 11191
Applicant for
P.O.Box 911388 -11191 Amman Al
- شارع المدينة المنورة-  عمان11191 - 911388 ب.ص
Correspondence
Madinah Al Munawwarah Street , Al Kilo
505  مكتب5  ) الطابق114( مجمع- تقاطع دوار الحرمين
Roundabout , next to mazerati Company (
Gargour ) Complex 114 5th Floor office
505
Trademark
168872
Class
35
35
الصنف
168872

:اسم طالب التسجيل

Date of

08/09/2019

Applicant Name:

Goods/Services
sell ice cream ( ice cream) / ratail sale of soft drinks - canned
and soft drinks / sell juice

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 بيع/ مشروبات معلبة وغازية-  بيع المرطبات بالتجزئة/ ) بوظه، بيع المثلجات ( االيس كريم
عصير
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تاريخ ايداع الطلب :

09/09/2019

اسم طالب التسجيل:

سوق فلسطين المركزي للخضار والفواكه

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

palestine central market
for fruit and vegetables
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -madenah st , P.O.Box: 850877,
11885

شارع المدينة المنورة بجانب وكالة جاكور ،
ص.ب11885 ,850877:
ص.ب  11885 - 850877شارع المدينة المنورة بجانب
وكالة جاكور
الصنف
168877

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجاره الجملة في الخضار والفواكه الكستناءوالذره والمكسرات ومحمص

09/09/2019

Date of

35

Applicant for
P.O.Box 850877 -11885 amman -madenah
Correspondence
st
Trademark
168877
Class
35

Goods/Services
wholesale trade of fruit and vegetables
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Date of

10/09/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

RUSSIAN PLANT
BREEDING & SEEDS
PRODUCTION
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -khalda , P.O.Box: 960946, 11196

Applicant for
P.O.Box 960946 -11196 Amman -khalda
Correspondence
Trademark
168891
Class
35

Goods/Services
sale and trade vegetables seeds

35

الصنف

10/09/2019

: تاريخ ايداع الطلب

الشركة الروسية للتهجين وانتاج البذور

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11196 ,960946:ب. ص، خلدا- عمان

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

خلدا-  عمان11196 - 960946 ب.ص

عنوان التبليغ

168891

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
بيع وتجارة بذور الخضراوات
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Date of

16/09/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Leaders Marketing
Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - king abdallal II St. building 147 ,
amman, P.O.Box: 4603, 11953
Applicant for
P.O.Box 4603 -11953 Amman - king
Correspondence
abdallal II St. building 147
Trademark
168772
Class
35

Goods/Services
complex managemeat &sales retail services and advertising
business administration business mangement office functions
setting up and organizing commercial exhibtions

16/09/2019

: تاريخ ايداع الطلب

الشركة القيادية للتسويق

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

،  عمان، 147  شارع الملك عبدهللا الثاني عمارة/ عمان
11953 ,4603:ب.ص
 شارع الملك عبدهللا الثاني/  عمان11953 - 4603 ب.ص
147 عمارة
35
الصنف
168772

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
ادارة مجمعات وخدمات بيع التجزئة والدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال االنشطة
المكتبية اقامة المعارض التجارية وتنظيمها
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تاريخ ايداع الطلب :

23/09/2019

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

االبدية للحلول الرقمية
االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

شارع عبد هللا غوشه  ،مجمع رائد خلف 44

23/09/2019

Applicant Name:
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Abdullah Ghosheh Street - Raed Khalaf
Complex 44

)Trimark Consulting Company (Trimark
شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك) ص.ب - 7780
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
 71 11118شارع الشريف ناصر بن جميل ،وادي صقرة ،
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
169019
Class
35
35
الصنف
169019

من اجل البضائع/الخدمات التالية
نشر مواد الدعاية و اإلعالن  ،خدمات إعداد نماذج الدعاية و اإلعالن أو ترويج المبيعات ،
االعالن والدعاية المباشرة على شبكات الحاسوب,الدعاية و اإلعالن الخارجي  ،نشر نصوص
الدعاية و اإلعالن  ،الدعاية و اإلعالن ،وكاالت الدعاية و اإلعالن  ،تأجير المساحات
اإلعالنية  ،تأجير وقت للدعاية واإلعالن في وسائل اإلعالم  ،ترويج المبيعات [لآلخرين ] ،
اإلعالنات التجارية  ،التسويق الرقمي  ،االستراتيجيات الرقمية  ،الخدمات المتعلقة بوسائل
التواصل اإلجتماعي  ،خدمات انشاء العالمات التجارية لمنتجات او خدمات ،اإلنتاج اإلعالمي
 ،إنشاء و صيانة المواقع االلكترونية لألخرين ,االعالنات التجارية

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
Dissemination of advertising matter, Modelling for advertising
or sales promotion,on-line advertising on a computer network,
Outdoor advertising, Publication of publicity texts, Publicity,
Publicity agencies, Rental of advertising space, Rental of
advertising time on communication media, Sales promotion[for
others ], Television commercials, Digital Marketing, Digital
Strategy, social media relation servicess , Branding Services,
Media Production, creating and maintaning web sites for others,
television commercials
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تاريخ ايداع الطلب :

15/10/2019

اسم طالب التسجيل:

الغاردير ترافل ريتيل

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

فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 52افينيو هوش 75008 ،باريس ،فرنسا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11192 - 921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،عمان -
االردن
35
الصنف
168913

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مبيعات التجزئة ومبيعات الطلبات عبر البريد والبيع عبر وسائل االتصاالت السلكية
والالسلكية (لكن من غير النقل) من المنتجات التالية :منتجات الحليب والحليب واللبن
والمربى والكومبوت (الفواكه المطبوخة بالسكر) والسلطات والوجبات الجاهزة وسلع البقالة
وال قهوة والشاي والكاكاو والسكر والمشروبات الباردة والساخنة والمشروبات مع القهوة
والشاي والكاكاو أو أساسها الشوكوالته والعسل واألشربة والخبز والسندوتشات والبيتزا
ومنتجات المخابز الطازجة والمجمدة وكعك الفواكه والكعك والبسكويت والحلوى والفطائر
والمعجنات والحلويا ت والمعجنات بالتحديد :الكرواسون وخبز الشوكوالتة والفطائر المملحة
والبوظة (آيس كريم) والحلويات ومستحضرات أساسها الحبوب والعلكة (ليست لالستخدام
الطبي) والفواكه الطازجة والمشروبات والمشروبات غير الكحولية والمستحضرات األخرى
لصنع المشروبات والمياه المعدنية والغ ازية والمياه المعدنية والمياه الفوارة ومشروبات
الفاكهة وعصائر الفاكهة والبيرة والصابون وغسوالت (لوشن) الشعر ومعاجين األسنان
والنظارات والنظارات الشمسية ووسائط التسجيل المغناطيسي أو البصري (مسجلة أو فارغة)
واألقراص المدمجة (الصوت والفيديو) واألقراص المدمجة واألقراص البصرية الرقمية
( ) DVDوالبرمجيات وبرامج الحاسوب المسجلة وبرمجيات األلعاب والكاميرات ومواد
المجوهرات والساعات وأدوات قياس الوقت الدقيقة ومنتجات الطباعة والمطبوعات
والمنشورات والترفيه والمنشورات التدريسية أو العلمية والصحف والكتب الهزلية والدوريات
و المراجعات والمجالت والكتب وحامالت المستندات والمنتجات الصحفية والمحافظ وحامالت
العمالت المعدنية وحقائب اليد وحقائب السفر الصغيرة للمستندات وحقائب الظهر وحقائب
السفر وحقائب السفر الجر والمظالت والمظالت الشمسية وعصي المشي والمالبس
والقمصان النصف كم (تي شيرت) واألحذية وأغطية الرأس والجوارب الطويلة واأللعاب
والدمى ،الخدمات المقدمة في مجال تجارة التجزئة لمختلف المنتجات وبالتحديد منتجات
الحليب والحليب واللبن والمربى والكومبوت (الفواكه المطبوخة بالسكر) والسلطات والوجبات
الجاهزة وسلع البقالة والقهوة والشاي والكاكاو والسكر والمشروبات الباردة والساخنة
والمشروبات مع القهوة والشاي والكاكاو أو أساسها الشوكوالته والعسل واألشربة والخبز
والسندوتشات والبيتزا ومنتجات المخابز الطازجة والمجمدة وكعك الفواكه والكعك والبسكويت
والحلوى والفطائر والمعجنات والحلويات والمعجنات بالتحديد :الكرواسون وخبز الشوكوالتة
والفطائر المملحة والبوظة (آيس كريم) والحلويات ومستحضرات أساسها الحبوب والعلكة
(ليست لالستخدام الطبي) والفواكه الطازجة والمشروبات والمشروبات غير الكحولية
والمستحضرات األخرى لصنع المشروبات والمياه المعدنية والغازية والمياه المعدنية والمياه
الفوارة ومشروبات الفاكهة وعصائر الفاكهة والبيرة والصابون وغسوالت (لوشن) الشعر
ومعاجين األسنان والنظارات والنظارات الشمسية ووسائط التسجيل المغناطيسي أو البصري
(مسجلة أو فارغة) واألقراص المدمجة (الصوت والفيديو) واألقراص المدمجة واألقراص
البصرية الرقمية ( ) DVDوالبرمجيات وبرامج الحاسوب المسجلة وبرمجيات األلعاب
والكاميرات ومواد المجوهرات والساعات وأدوات قياس الوقت الدقيقة ومنتجات الطباعة
والمطبوعات والمنشورات والترفيه والمنشورات التدريسية أو العلمية والصحف والكتب
الهزلية والدوريات والمراجعات والمجالت والكتب وحامالت المستندات والمنتجات الصحفية
والمحافظ وحامالت العمالت المعدنية وحقائب اليد وحقائب السفر الصغيرة للمستندات وحقائب
الظهر وحقائب السفر وحقائب السفر الجر والمظالت والمظالت الشمسية وعصي المشي
والمالبس والقمصان النصف كم (تي شيرت) واألحذية وأغطية الرأس والجوارب الطويلة
واأللعاب والدمى ،خدمات للتجميع لآلخرين (باستثناء نقلهم) وتمكين المستهلكين من معاينة
وشراء السلع المختلفة في الوقت الذي يناسبهم وبالتحديد منتجات الحليب والحليب واللبن

15/10/2019

Date of

Applicant Name:

LAGARDERE TRAVEL
RETAIL
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 52 Avenue Hoche, 75008 Paris, France

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
168913
Class
35

Trademark

Goods/Services
Retail sales, mail-order sales and sale via telecommunications
means (but not transport) of the following products: milk
products, milk, yoghurt, jam, compotes, salads, ready meals,
grocery goods, coffee, tea, cocoa, sugar, cold and hot
beverages, beverages with coffee, tea, cacao or chocolate base,
honey, syrups, bread, sandwiches, pizzas, fresh and frozen
bakery products, fruit cakes, cakes, biscuits, candy, pastries,
pastry and confectionery, pastries namely: croissant, pain au
chocolat, salted tarts, ice creams, confectionery, cereal-based
preparations, chewing gum (not for medical use), fresh fruits,
beverages, non-alcoholic beverages, other preparations for
making beverages, mineral and carbonated waters, mineral and
aerated waters, fruit beverages, fruit juices, beer, soaps, hair
lotions, dentifrices, spectacles and sunglasses, (recorded or
blank) magnetic or optical recording media, compact discs
(audio-video), CD-ROMs, DVD-ROMs, software, recorded
computer programs, game software, cameras, jewelry articles,
watches and chronometric instrument, printing products,
printed matter, publications, entertainment, teaching or
scientific publications, newspapers, comic books, periodicals,
reviews, magazines, books, document holders, press products,
wallets, coin holders, handbags, briefcases, rucksacks and
travel bags, suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks,
clothing, T-shirts, footwear, headgear, stockings, games and
toys; services provided in the field of retail trade of various
products, namely milk products, milk, yoghurt, jam, compotes,
salads, ready meals, grocery goods, coffee, tea, cocoa, sugar,
cold and hot beverages, beverages with coffee, tea, cacao or
chocolate base, honey, syrups, bread, sandwiches, pizzas, fresh
and frozen bakery products, fruit cakes, cakes, biscuits, candy,
pastries, pastry and confectionery, pastries namely: croissant,
pain au chocolat, salted tarts, ice creams, confectionery, cerealbased preparations, chewing gum (not for medical use), fresh
fruits, beverages, non-alcoholic beverages, other preparations
for making beverages, mineral and carbonated waters, mineral
and aerated waters, fruit beverages, fruit juices, beer, soaps,
hair lotions, dentifrices, spectacles and sunglasses, (recorded
or blank) magnetic or optical recording media, compact discs
(audio-video), CD-ROMs, DVD-ROMs, software, recorded
computer programs, game software, cameras, jewelry articles,
watches and chronometric instrument, printing products,
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printed matter, publications, entertainment, teaching or
scientific publications, newspapers, comic books, periodicals,
reviews, magazines, books, document holders, press products,
wallets, coin holders, handbags, briefcases, rucksacks and
travel bags, suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks,
clothing, T-shirts, footwear, headgear, stockings, games and
toys; services for gathering, for others (excluding their
transport), and enabling consumers to view and buy at their
convenience various goods, namely milk products, milk,
yoghurt, jam, compotes, salads, ready meals, grocery goods,
coffee, tea, cocoa, sugar, cold and hot beverages, beverages
with coffee, tea, cacao or chocolate base, honey, syrups, bread,
sandwiches, pizzas, fresh and frozen bakery products, fruit
cakes, cakes, biscuits, candy, pastries, pastry and
confectionery, pastries namely: croissant, pain au chocolat,
salted tarts, ice creams, confectionery, cereal-based
preparations, chewing gum (not for medical use), fresh fruits,
beverages, non-alcoholic beverages, other preparations for
making beverages, mineral and carbonated waters, mineral and
aerated waters, fruit beverages, fruit juices, beer, soaps, hair
lotions, dentifrices, spectacles and sunglasses, (recorded or
blank) magnetic or optical recording media, compact discs
(audio-video), CD-ROMs, DVD-ROMs, software, recorded
computer programs, game software, cameras, jewelry articles,
watches and chronometric instrument, printing products,
printed matter, publications, entertainment, teaching or
scientific publications, newspapers, comic books, periodicals,
reviews, magazines, books, document holders, press products,
wallets, coin holders, handbags, briefcases, rucksacks and
travel bags, suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks,
clothing, T-shirts, footwear, headgear, stockings, games and
toys
Special condition: Claiming yellow and black colors.
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (coffee)if used separately from the mark

والمربى والكومبوت (الفواكه المطبوخة بالسكر) والسلطات والوجبات الجاهزة وسلع البقالة
والقهوة والشاي والكاكاو والسكر والمشروبات الباردة والساخنة والمشروبات مع القهوة
والشاي والكاكاو أو أساسها الشوكوالته والعسل واألشربة والخبز والسندوتشات والبيتزا
ومنتجات المخابز الطازجة والمجمدة وكعك الفواكه والكعك والبسكويت والحلوى والفطائر
 الكرواسون وخبز الشوكوالتة والفطائر المملحة:وا لمعجنات والحلويات والمعجنات بالتحديد
والبوظة (آيس كريم) والحلويات ومستحضرات أساسها الحبوب والعلكة (ليست لالستخدام
الطبي) والفواكه الطازجة والمشروبات والمشروبات غير الكحولية والمستحضرات األخرى
لصنع المشروبات والمي اه المعدنية والغازية والمياه المعدنية والمياه الفوارة ومشروبات
الفاكهة وعصائر الفاكهة والبيرة والصابون وغسوالت (لوشن) الشعر ومعاجين األسنان
)والنظارات والنظارات الشمسية ووسائط التسجيل المغناطيسي أو البصري (مسجلة أو فارغة
واألقراص المدمجة (الصوت والفيديو) و األقراص المدمجة واألقراص البصرية الرقمية
 ) والبرمجيات وبرامج الحاسوب المسجلة وبرمجيات األلعاب والكاميرات وموادDVD(
المجوهرات والساعات وأدوات قياس الوقت الدقيقة ومنتجات الطباعة والمطبوعات
والمنشورات والترفيه والمنشورات التدريسية أو العلمية والصحف والكتب الهزلية والدوريات
والمراجعات والمجالت والكتب وحامالت المستندات والمنتجات الصحفية والمحافظ وحامالت
العمالت المعدنية وحقائب اليد وحقائب السفر الصغيرة للمستندات وحقائب الظهر وحقائب
السفر وحقائب السفر الجر والمظالت والمظالت الشمسية وعصي المشي والمالبس
والقمصان ال نصف كم (تي شيرت) واألحذية وأغطية الرأس والجوارب الطويلة واأللعاب
.والدمى

. مع المطالبة بااللوان االصفر واالسود:اشتراطات خاصة
) بمعزلcoffee( ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
عن العالمه
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Date of

17/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Jordan Enterprises and
Exports Development's
House
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN -JORDAN , P.O.Box: 950278,
11195
Applicant for
P.O.Box 9431-11191 Amman –ShmesaniCorrespondence
Jordan
Trademark
168816
Class
35

Goods/Services
Export agency services import-export agency services
,providing assistance in the management of industrial or
comercial enterprises, help in the management of business
affairs or commercial functions of an industrial or commercial
enterprise, promotional
.services

35

17/10/2019

: تاريخ ايداع الطلب

شركة بيت تنمية المشاريع والصادرات االردنية

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساهمة خاصة
11195 ,950278:ب. ص، االردن- عمان

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

االردن-  الشميساني عمان11191- 9431ب.ص

عنوان التبليغ

الصنف

168816

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات وكاالت االستيراد والتصديرء خدمات. خدمات وكاالت التصدير
المساعدة في ادارة االعمال التجارية والصناعية؛ تزويد المعلومات
.خدمات الترويج. واالستشارات في مجال االعمال التجارية والصناعية
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تاريخ ايداع الطلب :

24/10/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة طيبة للصياغة والمجوهرات المحدودة

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

سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

جدة ص.ب  20705جدة  ,21465المملكة العربية السعودية

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11192 - 921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،عمان
االردن
35
الصنف
168906

من اجل البضائع/الخدمات التالية
دعاية وإعالن و عرض السلع و تنظيم المعارض لغايات تجارية أو دعائية و التسويق

24/10/2019

Date of

Applicant Name:

Taiba for Gold & Jewels
Co. Ltd.
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Jeddah P.O.Box 20705 Jeddah 21465
Saudi Arabia
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
168906
Class
35

Trademark

Goods/Services
Advertising, Demonstration of goods , Exhibitions
(Organization of —)for commercial or advertising purpose,
Marketing.
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Date of

30/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Louis Vuitton Malletier
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2, rue du Pont Neuf, 75001 Paris

: تاريخ ايداع الطلب

لوي فويتون مالوتييه
فرنسا
شركة اجنبية

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

 باريس75001 ، رو دو بون نوف،2

- 435 ب. األردن ذ م مص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان11821

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
168790
Class
35

30/10/2019

35

Goods/Services
Third-party grouping of miscellaneous products (except for their
transport) allowing customers to conveniently view and purchase
them through retail stores, through wholesale stores, through
electronic means , such as through websites; Recording,
transcription, composition, compilation or systematization of
written communications and recordings, as well as the compilation
of mathematical or statistical data; product distribution; nonfalsifiable distributed transactional database management based on
a distributed consensus (trust) protocol, for the storage and
transfer of values or data over the Internet, in a transparent, secure,
and autonomous manner without a central control body; selling
products online, retail or wholesale, via blockchain technology, to
strengthen customer relationships; sale of these products through
a system allowing the traceability of exchanges; computer file
management; data entry and data processing services, rental of
computer files; consumer information and business advice;
commercial licensing of products and services; selling products
online, retail or wholesale, via cryptocurrency system, to strengthen
customer relationships.,
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 4547719
Claim Date: 30/04/2019

الصنف

168790

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير (ما عدا نقلها) وذلك لتمكين المستهلكين
من معاينتها وشرائها بسهولة من متاجر البيع بالتجزئة والجملة وعبر وسائط إلكترونية
مثل المواقع اإللكترونية؛ تسجيل ونسخ وتأليف وتصنيف أو تنظيم منهجي لالتصاالت
والتسجيالت الخطية إضافة إلى تصنيف البيانات الرياضية أو اإلحصائية؛ توزيع السلع؛
إدارة قاعدة بيانات معامالت موزعة غير قابلة للتزوير مبنية على بروتوكول التوافق
(الثقة) لتخزين ونقل القيم أو البيانات عبر اإلنترنت بشكل شفاف وآمن ومستقل دون
الين) وفي متاجر البيع- وجود هيئة إشرافية مركزية؛ بيع السلع بشكل مباشر (ان
بالتجزئة أو الجملة بتقنية سلسلة الكتل لتعزيز عالقات العمالء؛ بيع هذه المنتجات عبر
نظام يتيح إمكانية تتبع التعامالت؛ إدارة الملفات الحاسوبية؛ خدمات إدخال البيانات
ومعالجتها وتأجير الملفات الح اسوبية؛ خدمات معلومات المستهلك ومشورة األعمال
)الين- التجارية؛ الترخيص التجاري للسلع والخدمات؛ بيع المنتجات مباشرة (ان
,.بالتجزئة أو بالجملة عبر نظام خاص بالعملة المشفرة بهدف تعزيز عالقات العمالء

FR : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
4547719 :رقم االدعاء
2019/04/30 :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

04/11/2019

اسم طالب التسجيل:

خليل ابراهيم محمد العواطلي

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -تالع العلي -قرب سوق السلطان  ،ص.ب11733 ,26:

04/11/2019

Date of

Applicant Name:

KHALIL IBRAHIM
MOHAMMAD ALAWATTLI
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address AMMAN -UM NOWARA , P.O.Box: 26,
11733

Applicant for
P.O.Box 26 -11733 AMMAN -UM NOWARA
ص.ب  11733 - 26عمان -تالع العلي -قرب سوق السلطان
Correspondence
Trademark
168764
Class
35
35
الصنف
168764

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجارة االحذية

Goods/Services
SHOSE TRADING
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Date of

19/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Waitrose Limited
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 171 Victoria Street, London, SW1E 5NN,
United Kingdom
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
168718
Class
35

19/11/2019

: تاريخ ايداع الطلب

ويتروز ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

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

، ان ان5  اي1  اس دبليو، لندن، فيكتوريا ستريت171
المملكة المتحدة
 مبنى11192 - 921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة، 104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
35
الصنف
168718

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

WAITROSE
Goods/Services
retail services connected with the sale of laundry preparations,
laundry liquids, household cleansers, household cleaning
substances, cleaning agents for household purposes, spray cleaners
for household use, chemical cleaning preparations for household
purposes, dishwashing detergents, dishwashing preparations,
dishwashing liquid, cosmetic products for the shower, bath
preparations, bath and shower gel, shower foams, shower oils,
shower preparations, skincare cosmetics, skincare preparations, nonmedicated skincare preparations, cosmetic moisturisers, skin, eye
and nail care preparations, baby care products [non-medicated],
Disposable wipes impregnated with cleansing compounds for use on
the face, feminine hygiene products, feminine hygiene pads, metallic
foil for packaging, foils of metal for packaging, metal foil for wrapping
purposes, toilet tissue, plastic foil for wrapping, gift wrapping foil,
face tissues of paper, face cloths made of paper, Household utensils
for cleaning, brushes and brush-making materials, kitchen towels,
kitchen towels [textile], crisps, potato crisps in the form of snack
foods, vegetable crisps, meat preserves, fish preserves, vegetables
preserves, seafood preserves, fruit preserves, pickles, pickled
vegetables, edible oils, roast nuts, salted nuts, dried nuts, ground
nuts, spiced nuts, edible nuts, milk, milk substitutes, soya milk [milk
substitute], rice milk [milk substitute], oat-based beverages [milk
substitute], soya-based beverages [milk substitute], energy drinks,
canned vegetables, canned fruits, canned soups, pre-cooked soup,
instant soup, soups, cat food, food preparations for cats, stuffing
mixes [foodstuffs], bread-based stuffing mixes, gravy, gravy mixes,
savoury biscuits, salad dressings, rice, pasta, dried pasta, pasta
sauces; fresh pasta, dried pasta foods, pasta preserves, dried herbs,
spices; spice preparations, mixed spices, vinegar, vinegars, balsamic
vinegar, wine vinegar, mustard vinegar, tea, instant coffee, ground
coffee, flour, flour mixtures for use in baking, pre-mixes ready for
baking, processed grains, starches, and goods made thereof, baking
preparations and yeasts, Ready-made baking mixtures, baking
powders, biscuits, biscuits [sweet or savoury], cereal bars and energy
bars, ready-to-eat cereal-derived food bars, cereal based energy bars,
cereal breakfast foods, confectionery, instant dessert puddings,
dessert puddings; prepared desserts [confectionery or chocolate
based], sweet biscuits for human consumption, sugar, fresh nuts,
non-alcoholic beverages, non-alcoholic drinks, cordials (nonalcoholic beverages), Non-alcoholic carbonated beverages, mineral
waters, flavoured mineral water, drinking mineral water, mineral and
aerated waters, fruit juice, fruit juice concentrates, organic fruit juice,
beverages consisting principally of fruit juices, fruit juice drinks,
carbonated soft drinks, flavoured carbonated beverages, carbonated
waters, carbonated non-alcoholic drinks, soft drinks, protein drinks,
sports drinks, energy drinks, flavoured carbonated beverages.,

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات بيع بالتجزئة مرتبطة ببيع مستحضرات غسل المالبس و سوائل غسل
المالبس و منظفات منزلية و مواد تنظيف منزلية و عوامل تنظيف ألغراض منزلية
و منظفات بالرش لالستخدام المنزلي و مستحضرات تنظيف كيميائية ألغراض
منزلية و مطهرات لغسل الصحون و مستحضرات لغسل الصحون و سائل لغسل
الصحون و منتجات تجميلية لالغتسال و مستحضرات لالغتسال و جل لالستحمام و
رغوات لالستحمام و زيوت لالستحمام و مستحضرات لالستحمام و مستحضرات
تجميل للعناية بالبشرة و مستحضرات للعناية بالبشرة و مستحضرات غير طبية
للعناية بالبشرة و مرطبات تجميلية و مستحضرات للعناية بالبشرة والعين واألظافر
و منتجات للعناية باألطفال [غير طبية] و مسحات تستخدم لمرة واحدة مشربة
بمركبات تنظيف لالستخدام على الوجه و منتجات صحية نسائية و فوط صحية
نسائية و رقاقة معدنية للتغليف و رقاقات من المعدن للتغليف و رقاقة معدنية
ألغراض التغليف و ورق تواليت و رقاقة بالستيكية للتغليف و رقاقة تغليف هدايا و
مناديل ورقية للوجه و أقمشة للوجه مصنوعة من الورق و أدوات منزلية للتنظيف و
فرش ومواد لصناعة الفرش و مناشف للمطبخ و مناشف للمطبخ [منسوجة] و
رقائق و رقائق بطاطس في صورة وجبات خفيفة و رقائق خضروات و مواد حافظة
للحوم و مواد حافظة لألسماك و مواد حافظة للخضروات و مواد حافظة للمأكوالت
البحرية و مواد حافظة للفاكهة و مخلالت و خضروات مخللة و زيوت صالحة لألكل
و مكسرات محمصة و مكسرات مملحة و مكسرات مجففة و مكسرات مطحونة و
مكسرات متبلة و مكسرات صالحة لألكل و حليب و بدائل للحليب و حليب الصويا
[بديل للحليب] و حليب األرز [بديل للحليب] و مشروبات قائمة على الشوفان [بديل
للحليب] و مشروبات قائمة على الصويا [بديل للحليب] و مشروبات طاقة و
خضروات معلبة و فاكهة معلبة و شوربة معلبة و شوربة معدة مسبقا و شوربة
فورية و شوربة و طعا م للقطط و مستحضرات غذائية للقطط و خلطات حشو [مواد
غذائية] و خلطات حشو قائمة على الخبز و صلصة لحم و خلطات صلصة لحم و
بسكويت مالح و إضافات السلطة و أرز و مكرونة و مكرونة مجففة و صلصات
 مكرونة طازجة و مكرونة مجففة و مواد حافظة للمكرونة و أعشاب مجففة،مكرونة
 مستحضرات توابل و توابل مختلطة و خل و خل بلسمي و خل النبيذ و خل،و توابل
الخردل و شاي و قهوة سريعة التحضير و قهوة مطحونة و دقيق و خلطات دقيق
الستخدامها في الخبز و مواد مخلوطة جاهزة للخبز و حبوب معالجة و نشا و وسلع
مصنوعة منها و مستحضرات للخبز وخمائر و خلطات جاهزة للخبز و مساحيق
تخمير و بسكويت و بسكويت [حلو أو مالح] و ألواح حبوب وألواح طاقة و ألواح
غذائية مشتقة من الحبوب جاهزة لألكل و ألواح طاقة قائمة على الحبوب و طعام
 حلويات،إفطار من الحبوب و حلوى و حلوى البودنج الجاهزة و حلوى البودنج
مجهزة [قائمة على الحلوى أو الشكوالتة] و بسكويت حلو لالستهالك البشري و
سكر و مكسرات طازجة و مشروبات غير كحولية و مشروبات غير كحولية و
كورديال (مشروبات غير كحولية) و مشروبات غازية غير كحولية و مياه معدنية و
مياه معدنية منكهة و مياه شرب معدنية و مياه معدنية ومهواة و عصير فواكه و
مرك زات عصائر فواكه و عصير فواكه عضوية و مشروبات مكونة بشكل أساسي
من عصائر الفواكه و مشروبات عصائر فواكه و مشروبات غازية خفيفة و
مشروبات غازية منكهة و مياه غازية و مشروبات غازية غير كحولية و مشروبات
خفيفة و مشروبات بروتينية و مشروبات رياضية و مشروبات طاقة و مشروبات
,.غازية منكهة
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Date of

19/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Hungerstation LLC
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Ground Floor, Kirnaf Tower, Khuris road,
P.O. Box 9619, Riyadh 11423

: تاريخ ايداع الطلب

شركة هنجرستيشن المحدودة
سعودية
شركة اجنبية

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

،9619 .ب. ص، طريق خريص، برج كرناف،الدور األرضي
11423 الرياض
- 435 ب. األردن ذ م مص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان11821

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
168758
Class
35

19/11/2019

35

الصنف

168758

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

SWYFT
Goods/Services
Advertising, in particular for foodstuffs, beverages; online
advertising and promotion on a computer network;
merchandising (sales promotion); Internet advertising;
marketing; arranging of contracts, for others, for the purchase
and sale of goods, including within the framework of ecommerce; business management; business administration;
office functions; presentation of companies on the Internet and
other media; systematic ordering of data in computer
databases; arranging of contracts, for others, for the providing
of services; wholesale services; retail services; compilation and
provision of online directories; consultancy and advisory
services in relation to the aforementioned services; providing
information, including online, about all the aforementioned
services.
Priority claim: Claim Country: EG
Claim No.: 392260
Claim Date: 23/05/2019

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 وتحديدا تلك المتعلقة بالمواد الغذائية والمشروبات؛ خدمات الدعاية،خدمات الدعاية واإلعالن
الين) على شبكة حاسوبية؛ ترويج البضائع (ترويج- واإلعالن والترويج المباشرة (ان
المبيعات)؛ خدمات الدعاية واإلعالن على اإلنترنت؛ التسويق؛ تنظيم العقود للغير لشراء
السلع وبيعها بما في ذلك تلك التي تقع ضمن إطار التجارية اإللكترونية؛ إدارة األعمال؛
توجيه األعمال؛ تفعيل النشاط المكتبي؛ التعريف عن الشركات على اإلنترنت وغيرها من
الوسائط؛ الترتيب المنهجي للبيانات في قواعد بيانات حاسوبية؛ تنظيم العقود للغير لتقديم
الخدمات؛ خدمات البيع بالجملة؛ خدمات البيع بالتجزئة؛ تجميع األدلة وتوفيرها على
اإلنترنت؛ خدمات االستشارات وتقديم النصح المتعلقة بالخدمات السالفة الذكر؛ توفير
.الين) المتعلقة بالخدمات السالفة الذكر- المعلومات بما في ذلك تلك المباشرة (ان

EG : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
392260 :رقم االدعاء
2019/05/23 :تاريخ االدعاء
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Date of

26/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Abdelazziz Izzdeen
Mohmmad AL-Bashiti
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Alwehdat , Alsahib bin Abbad Street ,
Behind Hitachi company , Amman,
P.O.Box: 841153, 11184

Goods/Services
Advertising and publicity services , trading of hand tools ,
apparatus and ,industrial installations

: تاريخ ايداع الطلب

عبد العزيز عز الدين محمد البشيتي

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

،  خلف شركة هيتاشي،  شارع الصاحب بن عباد،الوحدات
11184 ,841153:ب. ص، عمان
11184 - 841153 ب.الخيار الصحيح للملكية الفكرية ص
، 59  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
168853
Class
35

26/11/2019

35

الصنف

168853

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, تجارة العدد اليدوية والمعدات والتجهيزات الصناعية،خدمات الدعاية واالعالن
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Date of

26/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Name Applicant :

Abdelazziz Izzdeen
Mohmmad AL-Bashiti
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Alwehdat , Alsahib bin Abbad Street ,
Behind Hitachi company , Amman,
P.O.Box: 841153, 11184

Goods/Services
Advertising and publicity services , trading of hand tools ,
apparatus and ,industrial installations

: تاريخ ايداع الطلب

عبد العزيز عز الدين محمد البشيتي

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

،  خلف شركة هيتاشي،  شارع الصاحب بن عباد،الوحدات
11184 ,841153:ب. ص، عمان
11184 - 841153 ب.الخيار الصحيح للملكية الفكرية ص
، 59  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
168855
Class
35

26/11/2019

35

الصنف

168855

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, تجارة العدد اليدوية والمعدات والتجهيزات الصناعية،خدمات الدعاية واالعالن

236

Date of

03/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

D ET VE ET URUNLERI
GIDA PAZARLAMA
TICARET ANONIM
SIRKETI
Nationality
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Dikilitas Mahallesi, Uzengi Sokak, No:8,
Besiktas - Istanbul, Turkey
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
168946
Class
35

Goods/Services
Advertising, marketing and public relations; organization of
exhibitions and trade fairs for commercial or advertising
purposes; design of advertising materials; provision of an
online marketplace for buyers and sellers of goods and
services; office functions; secretarial services; arranging
newspaper subscriptions for others; compilation of statistics;
rental of office machines; systemization of information into
computer databases; telephone answering for unavailable
subscribers; business management, business administration
and business consultancy; accounting; commercial
consultancy services; personnel recruitment, personnel
placement, employment agencies, import-export agencies;
temporary personnel placement services; auctioneering; the
bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods,
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods, such services may be provided by retail stores,
wholesale outlets, by means of electronic media or through mail
order catalogues

03/12/2019

: تاريخ ايداع الطلب

دي ايت في ايت اورونليرى جيدا بازارالما تيجاريت انونيم شيركيتى

:اسم طالب التسجيل

تركيا
شركة اجنبية

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

، بشكتاش،8: نو، اوزينجى سوكاك،ديكيليتاش ماهاليسي
 تركيا/ اسطنبول

35

258 11814 - 142025 ب.قمصية للملكية الفكرية ص
 عمان،شارع الملك عبدهللا الثاني
الصنف
168946

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 التسويق و العالقات العامة؛ تنظيم المعارض والمعارض التجارية لغايات،دعاية وإعالن
تجارية أو إعالنية؛ تصميم المواد اإلعال نية؛ توفير سوق مباشرة عبر اإلنترنت للمشترين
والبائعين للسلع والخدمات؛ تفعيل النشاط المكتبي؛ خدمات السكرتارية؛ تنظيم اإلشتراك في
الصحف لآلخرين؛ تجميع البيانات اإلحصائية؛ تأجير اآلالت والمعدات المكتبية؛ تنظيم
المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر؛ الرد على الهاتف للمشتركين غير الموجودين؛ إدارة
األعمال؛ توجيه األعمال واستشارات األعمال؛ محاسبة؛ خدمات االستشارات التجارية؛
توظيف األفراد؛ إيجاد وظائف األفراد؛ وكاالت التوظيف؛ وكاالت االستيراد والتصدير؛ خدمات
توظيف الموظفين المؤقتين؛ البيع بالمزاد العلني؛ خدمات تجميع تشكيلة واسعة من البضائع
لصالح الغير وذلك لتمكين الزبائن من معاينة بشكل مريح وشراء تلك البضائع وقد تقدم مثل
هذه الخدمات من خالل متاجر البيع بالتجزئة أو أسواق البيع بالجملة أو بواسطة األوساط
اإللكترونية أو كتالوجات الطلب عبر البريد المباشر
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

04/12/2019

اسم طالب التسجيل:

ال سي وايكيكي ماجازاجيليك هيزميتليرى تيجاريت انونيم شيركيتي

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

تركيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

ايفرين ماهاليسى ،جولبهار جاديسى ،نو 96:باجسيالر -
اسطنبول  /تركيا
قمصية للملكية الفكرية ص.ب 258 11814 - 142025
شارع الملك عبدهللا الثاني ،عمان
الصنف
168934

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي؛ خدمات تجميع
تشكيلة واسعة من البضائع لصالح الغير والمعنى بها المالبس والمعنى بها البنطلونات
وجاكيتات والمعاط ف الخارجية والمعاطف والتنانير والبدالت والبلوزات جيرسي والصدريات
والقمصان وبطانة المالبس الجلدية الجاهزة (أجزاء من المالبس) والقمصان نصف كم
والبلوزات والفساتين وشورتات البرمودا والشورتات والسروال والبيجامات والبلوفرات
والجينز والمالبس فضفاضة والمالبس المطر والمالبس البحر وبدالت االستحمام وبدالت
السباحة و مالبس رياضية (لالستخدام الحصري للرياضة) ومالبس لألطفال والمعنى بها
القمصان والسراويل والمعاطف والفساتين و المالبس الداخلية والمعنى بها البوكسرات
(سراويل المالكمة) وحماالت الصدر والسراويل تحتانية والسراويل و الجوارب و ألبسة القدم
والمعنى بها األحذية باستثناء أحذية العظام والصنادل واألحذية المقاومة للماء وأحذية المشي
واالبواط واألحذية الرياضية والنعال أو شباشب و أجزاء األحذية والمعنى بها الكعوب والنعال
لألحذية وجوه األحذية و أغطية الرأس والمعنى بها قبعات وقبعات بحجم الجمجمة وقبعات
رياضية والطواقي والبريهات و قفازات (مالبس) وجوارب طويلة وأحزمة (مالبس)
والقميصول (سترة نسوية) وعباءات وأوشحة وأوشحة رقبة وشاالت وأطواق وربطات عنق
وربطات و أحزمة حمالة البنطلون او الجورب وذلك لتمكين الزبائن من معاينتها بشكل مالئم
ومريح وشرائها وقد تقدم مثل هذه الخدمات من خالل متاجر البيع بالتجزئة أو أسواق البيع
بالجملة أو بواسطة األوساط اإللكترونية أو كتالوجات الطلب عبر البريد المباشر

35

04/12/2019

Date of

Applicant Name:

LC WAIKIKI
MAGAZACILIK
HIZMETLERI TICARET
ANONIM SIRKETI
Nationality
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Evren Mahallesi, Gulbahar Caddesi, No:
96 Bagcilar - Istanbul / Turkey
Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
168934
Class
35

Goods/Services
;Advertising; business management; business administration
office functions; the bringing together, for the benefit of others,
of a variety of goods, namely, clothing, namely, trousers,
jackets, overcoats, coats, skirts, suits, jerseys, waistcoats,
shirts, ready-made leather linings (parts of clothing), T-shirts,
sweatshirts, dresses, bermuda shorts, shorts, pajamas,
pullovers, jeans, tracksuits, rainwear, beachwear, bathing suits,
swimming suits, clothing for sports (for exclusive use for
sports), clothing for babies, namely, shirts, pants, coats,
dresses, underclothing, namely, boxer shorts, brassieres,
briefs, pants, socks, footwear, namely shoes excluding
orthopedic shoes, sandals, waterproof boots, walking boots,
booties, sporting shoes, slippers, shoe parts, namely
heelpieces, insoles for footwear, footwear uppers, headgear,
namely caps, skull caps, sports caps, hats, berets, gloves
(clothing), stockings, belts (clothing), camisoles, sarongs,
scarves, neck scarves, shawls, collars, neckties, ties,
suspender belts, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods, such services may be provided by retail
stores, wholesale outlets, by means of electronic media or
through mail order catalogues.
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Date of

08/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

suha al bustami&his
partner co/al roayah for
trade&marketing
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amman/prince alia str, P.O.Box: 480024,
11148

08/12/2019

: تاريخ ايداع الطلب

الرؤية المتخصصة للتجارة والتسويق/سهى البسطامي وشريكتها

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
11148 ,480024:ب. ص، ش االميرة عالية

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

 ش االميرة عالية11148 - 480024 ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant for
P.O.Box 480024 -11148 amman/prince alia
Correspondence
str
Trademark
168766
Class
35
35

Goods/Services
import and export
Special condition: the registration of this trade mark is
pursuant to the provisions of article 21 paragraph 3 of the trade
marks law

الصنف

168766

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
استيراد وتصدير
 من قانون3  فقره21  ان تسجيل هذه العالمه تم استنادا الحكام الماده:اشتراطات خاصة
العالمات التجارية
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Date of

09/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Alpha Group Co., Ltd.
Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Auldey Industrial Area, Wenguan Rd.,
Chenghai District, Shantou City,
Guangdong Province, China
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
168933
Class
35

Goods/Services
Advertising; Import-export agencies; Sales promotion for
others; Procurement services for others [purchasing goods and
services for other businesses]; Personnel management
consultancy; Data search in computer files for others; Rental of
vending machines; Business management assistance;
Organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; Organization of trade fairs for commercial or
advertising purposes.

09/12/2019

: تاريخ ايداع الطلب

. ال تي دي،.الفا جروب كو
الصين
شركة اجنبية

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

، تشينغهاي ديستريكت،. وينجوان ار دي،أولدي انداستلاير ايريا
 الصين، جوانجدونج بروفينس،شانتو سيتي

35

258 11814 - 142025 ب.قمصية للملكية الفكرية ص
 عمان،شارع الملك عبدهللا الثاني
الصنف
168933

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الدعاية واإلعالن؛ وكاالت االستيراد والتصدير؛ ترويج المبيعات [لآلخرين]؛ خدمات
الشراء لآلخرين [شراء السلع والخدمات لألعمال األخرى]؛ إستشارات إدارة شؤون
الموظفين؛ البحث عن المعلومات في ملفات كمبيوتر لآلخرين؛ تأجير آالت البيع؛ المساعدة
في إدارة األعمال؛ تنظيم المعارض لغايات تجارية أو إعالنية؛ تنظيم المعارض التجارية
لغايات تجارية أو إعالنية
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تاريخ ايداع الطلب :

10/12/2019

اسم طالب التسجيل:

سامي البشيتي وشركاه

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Sami Bashiti & Partners
Co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address 93A King Abdullah II Street, P.O Box 3005,
11953 Amman, Jordan,

 93أ شارع الملك عبدهللا الثاني ،ص.ب 11953 ،3005
عمان ،األردن ،
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11192 - 921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب
 921100عمان  11192االردن
168997

10/12/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
محالت البيع بالتجزئة المتعلقة ببيع أدوات المائدة وملحقات (إكسسوارات) المطبخ واألدوات
المنزلية واألواني المنزلية ،محالت البيع بالجملة المتعلقة ببيع أدوات المائدة وملحقات
(إكسسوارات) المطبخ واألدوات المنزلية واألواني المنزلية ،عرض المنتجات المتعلقة
بأ دوات المائدة وملحقات (إكسسوارات) المطبخ واألدوات المنزلية واألواني المنزلية ،خدمات
الدعاية واإلعالن المرتبطة (المتعلقة) بأدوات المائدة وملحقات (إكسسوارات) المطبخ
واألدوات المنزلية واألواني المنزلية ،اظهار واشهار السلع ،وكاالت االستيراد والتصدير،
تنظيم المع ارض لألغراض التجارية أو ألغراض الدعاية واإلعالن ،تأجير مساحات لإلعالن،
توزيع العينات ،الدعاية واإلعالن عبر االنترنت على شبكة حاسوب ،عرض السلع عبر وسائل
االتصاالت لغايات البيع بالتجزئة.

Applicant for
Correspondence

35

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
168997
Class
35

Trademark

Goods/Services
Retail stores related to selling tableware, kitchen accessories,
houseware and household utensils; Wholesale stores related to
selling tableware and kitchen accessories, houseware and
household utensils; View (presentation) of products related to
tableware, kitchen accessories, houseware and household
utensils; Advertising services related to tableware, kitchen
accessories, houseware and household utensils; Demonstration
– of goods; Import-export agencies; Exhibitions (Organization of
) for commercial or advertising purposes; Advertising space
(Rental of –); Distribution of samples; On-line advertising on a
computer network; Retail purposes (Presentation of goods on
)– communication media for
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Date of

12/12/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Qatar Company for
Airports Operation and
Management

Nationality
: 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
168909
Class
35

Goods/Services
Business management and organization consultancy namely
Airports managements and operation services.
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use word (airports),(operation), (management) if
used separately from the mark

12/12/2019

: تاريخ ايداع الطلب

الشركة القطرية إلدارة وتشغيل المطارات

:اسم طالب التسجيل

قطر
شركة اجنبية

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

 صندوق بريد، طريق المطار،برج الخطوط الجوية القطرية
 قطر، الدوحة،22550
 مبنى11192 - 921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
35
الصنف
168909

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.ادارة االعمال واستشارات تنظيم االعمال وخاصة خدمات ادارة وتشغيل المطارات
) ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة (مطار:التنازل
 (مطارات) بمعزل عن العالمه,) (تشغيل,)(ادارة,
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Date of

12/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Jawharet Al Rabia
Company for trading
Coffee and Accessories
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address almadina Almonawara Street, P.O.Box:
92794, 11191
Applicant for
P.O.Box 92794 -11191 almadina
Correspondence
Almonawara Street
Trademark
168984
Class
35

Goods/Services
Trading coffee and Accessories

35

12/12/2019

: تاريخ ايداع الطلب

شركة جوهرة الرابية لتجارة القهوة ومستلزماتها

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11191 ,92794:ب. ص، شارع المدينة المنورة

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

 شارع المدينة المنورة11191 - 92794 ب.ص

عنوان التبليغ

الصنف

168984

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تجارة القهوة ومستلزماتها
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Date of

15/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Dynamo For Electronics
&Appliances Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN/MECAA MALL, P.O.Box: 851171,
11185

15/12/2019

: تاريخ ايداع الطلب

شركة دينامو لالجهزة االلكترونية والكهربائيه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11185 ,851171:ب. ص، مكة مول/ عمان

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

جبل الحسين/  عمان11185 - 851171 ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 851171 -11185 amman
Correspondence
Trademark
168798
Class
35

Goods/Services
retail sales services,import and export, advertising ,marketing
,general trading, Commercial Agencies
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (switch)if used separately from the mark

35

الصنف

168798

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
التجارة العامة، التسويق، دعايه واعالن، استيراد وتصدير، تجارة التجزئه بالجمله والمفرق
وكاالت تجاريه،
 بمعزل عنswitch ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستخدام
العالمة
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Date of

07/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Sami Basheer Mustafa
Abu Rumman
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address al sero -salt , P.O.Box: 4, 19111

Applicant for
P.O.Box 4 -19111 al sero -salt
Correspondence
Trademark
168869
Class
35

Goods/Services
Trade of foodstuffs, meat, poultry, electrical and cellular
devices and their accessories, household appliances,
stationery, tobacco and its requirements

35

الصنف

07/01/2020

: تاريخ ايداع الطلب

سامي بشير مصطفى ابو رمان

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
19111 ,4:ب. ص، السلط- السرو

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

السلط-  السرو19111 - 4 ب.ص

عنوان التبليغ

168869

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تجارة المواد الغذائية واللحوم والدواجن واالجهزة الكهربائية والخلوية
ومستلزماتها واالدوات المنزلية والقرطاسية والتبغ ومستلزماته
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

09/01/2020

اسم طالب التسجيل:

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

Ahmad jamal abdelmajeed
احمد جمال عبد المجيد ابو حجلة  /مؤسسة البعد السادس لالستشارات التسويقيه
abu hejleh /sexth
dimensition for marketing
consulting
Nationality
: JORDAN
االردن
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
مؤسسة فردية
Applicant Career
Applicant Address Amman -tela al ali , P.O.Box: 662, 11821
عمان -تالع العلي  ،ص.ب11821 ,662:

عنوان التبليغ

ص.ب  11821 - 662عمان -تالع العلي

رقم العالمة التجارية

09/01/2020

Date of

Applicant Name:

168922

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجميع البيانات االحصائية  ,ابحاث التسويق  ،دراسات التسويق  ،استطاالعات الراي ،
دراسات السوق عن طريق استطالع الراي

35

Applicant for
P.O.Box 662 -11821 Amman -tela al ali
Correspondence
Trademark
168922
Class
35

Goods/Services
Compilation of statistics, Marketing research Marketing studies ,
opinion polong, market research by opinion polling
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

13/01/2020

اسم طالب التسجيل:

ريتا يونس علي الفي /مستودع ادوية النجوم السبعة

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان -صويلح  ،ص.ب11910 ,1502:

عنوان التبليغ

ص.ب  11910 - 1502عمان -صويلح

رقم العالمة التجارية

168832

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
توزيع العينات  ,ترويج المبيعات,تسويق االدويه ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبيه
الوكاالت واالستيراد والتصدير

13/01/2020

Date of

Applicant Name:

reta younis ali lafy /seven
stares drug store
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman -swelih , P.O.Box: 1502, 11910

35

Applicant for
P.O.Box 1502 -11910 amman -swelih
Correspondence
Trademark
168832
Class
35

Goods/Services
Sample distribution, sales promotion, drug and cosmetic
marketing and medical supplies Agencies, import and export
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تاريخ ايداع الطلب :

14/01/2020

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

شروق عبد المجيد سعيد الزريقي
االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

14/01/2020

Date of

عمان -تالع العلي شارع سالم العطاونه  ،ص.ب,954336:
11954

Applicant Name:
SHOROUQ AL ZURAIQI
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman -tal al ali -salem alatawneh street,
P.O.Box: 954336, 11954

ص.ب  11954 - 954336عمان -تالع العلي شارع سالم
العطاونه
35
الصنف
168948

Applicant for
 P.O.Box 954336 -11954 Amman -tal al aliCorrespondence
salem alatawneh street
Trademark
168948
Class
35

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات الدعاية واإلعالن استيراد و تصدير ,خدمات بيع و تجارة ,بيع عن طريق االنترت
,عرض السلع خدمات البيع بالتجزأة للمعجنات وكافة انواع الخبز والحلويات والمشروبات
الساخنة والباردة والمنتجات الخالية من الجلوتين والمعمول والكعك بالتجزئه

Goods/Services
Advertising and management services . import and export,
Selling via the Internet Services for sale and trade “Retail sales
services for pastries and all kinds of breads, sweets, hot r and
cold drinks, gluten-free product , Maamoul and cake-
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

10/02/2020

اسم طالب التسجيل:

محمد خير ابراهيم احمد الطيان

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان  /المقابلين  ،ص.ب11115 ,151269:

عنوان التبليغ

ص.ب  11115 - 151269عمان  /المقابلين

رقم العالمة التجارية

168963

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجارة البياضات

10/02/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

mohammad khair ebrahim
ahmad al tayan
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman / al moqableen, P.O.Box: 151269,
11115

35

Applicant for
P.O.Box 151269 -11115 amman / al
Correspondence
moqableen
Trademark
168963
Class
35

Goods/Services
bed linen trade
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

17/02/2020

اسم طالب التسجيل:

خالد صبحي عبد هللا حسنين

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان -اسواق السلطان  ،ص.ب1117 ,711409:

عنوان التبليغ

ص.ب  1117 - 711409عمان -اسواق السلطان

رقم العالمة التجارية

168982

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجارة المالبس واالحذية

17/02/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

khaled subhi abdallah
hasanain
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman -al sultan market, P.O.Box:
711409, 1117

35

Applicant for
P.O.Box 711409 -1117 Amman -al sultan
Correspondence
market
Trademark
168982
Class
35

Goods/Services
clothing and shose trading
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Date of

20/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

S.Am Engineering & Trade
Co. Ltd
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Abdallah Ghosheh St. Jordan,
Amman, P.O.Box: 142470, 11844
Applicant for
P.O.Box 142470 -11844 Amman, Abdallah
Correspondence
Ghosheh St. Jordan
Trademark
168706
Class
35

Goods/Services
buy and sell electrical and control panels and all related, except
all equipment and electrical instruments that maintain and
control all vehicles and engines on ground ,import and export

20/02/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة سام للهندسة والتجارة

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

،  عمان،  شارع عبد هللا غوشة االردن،عمان
11844 ,142470:ب.ص

35

 شارع عبد هللا غوشة، عمان11844 - 142470 ب.ص
االردن
الصنف
168706

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المعدات واألدوات،بيع وشراء لوحات تحكم كهربائية الكترونية ولوازمها،االستيراد والتصدير
الكهربائية وااللكترونية رصالح والتحكم بالمركبة على األرض او المحركات
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تاريخ ايداع الطلب :

23/02/2020

اسم طالب التسجيل:

زياد عمر محمود الطريني

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

اربد  /الرمثا  /خلف مستشفى الرمثا الحكومي  ،ص.ب,90:
21410
اربد  /الرمثا  /خلف مستشفى الرمثا الحكومي  ،ص.ب,90:
21410
35
الصنف
168870

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجارة االحذيه و االلبسه

23/02/2020

Date of

Applicant Name:

ziad omer mahmoud al
tarini
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address irbid / al ramtha , P.O.Box: 90, 21410

Applicant for
irbid / al ramtha , P.O.Box: 90, 21410
Correspondence
Trademark
168870
Class
35

Goods/Services
shoes and clothing trade
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Date of

26/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Jordanian Medline for
Medical Supplies
Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman , P.O.Box: 2577, 11941

Applicant for
P.O.Box 2577 -11941 Amman
Correspondence
Trademark
168952
Class
35

Goods/Services
Auvertising, marketing, online marketing Trading in medical
supplies except medicine, import and export, trading in
medical installations, trading in disposable medical supplies,
trading of spare parts for medical equipment.

35

الصنف

26/02/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة الخط الطبي لتجارة المستلزمات الطبية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11941 ,2577:ب. ص، عمان

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

 عمان11941 - 2577 ب.ص

عنوان التبليغ

168952

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تجارة المستلزمات الطبية, تسويق الكتروني, التسويق,الدعاية و االعالن
,)تجارة ادوات طبية ( عدا االدوية,( عدا االدوية)؛ االستير اد والتصدير
.تجارة قطع غيار لالجهزة الطبية,تجارة المستهلكات الطبية
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Date of

17/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Golden Neom Industrial
Agvertising co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:Amman- Wasfi AL tal st,
P.O.Box: 954188, 11954
Applicant for
P.O.Box 954188 -11954
Correspondence
city/street:Amman- Wasfi AL tal st
Trademark
169004
Class
35

Goods/Services
Advertising &Advertising Agencies Rental of Advertising Spacesign Advertising Material &Matter Marketing
Disclaimer: The Registration of This tradmark is pursuant to the
provisions of article (21) paragraph (3) of the trademarks law

35

17/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة النيون الذهبي لصناعة اللوحات االعالنية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11954 ,954188:ب. ص،  شارع وصفي التل- عمان

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

 شارع وصفي التل-  عمان11954 - 954188 ب.ص

عنوان التبليغ

الصنف

169004

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
-  لوحات اعالنية-  تأجير المساحات االعالنية-  وكاالت الدعاية واالعالن- دعاية واعالن
-  تسويق- تحديث مواد الدعاية واالعالن ونشرها
) من قانون العالمة3() فقره21(  ان تسجيل هذه العالمة تم استنادا الحكام الماده:التنازل
التجارية
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تاريخ ايداع الطلب :

16/10/2019

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

بنك عوده ش.م.ل.
لبنان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Bank Audi SAL
Nationality
: LEBANON
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Audi Plaza, Bab Idriss, P.O. Box: 11-2560
Riad El-Solh, Beirut 1107 2808, Lebanon

مبنى عوده بالزا ،باب إدريس ،ص.ب ،2560- 11 .رياض
الصلح ،بيروت  ،1107 2808لبنان.
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11192 - 921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب
 921100عمان  11192االردن
168998

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المعلومات المالية ،اإلدارة المالية ،االعمال المصرفية ،الخدمات المصرفية المنزلية،
االستشارات المالية ،استشارات التأمين ،خدمات بطاقات االئتمان ،خدمات بطاقات الدين،
االستشارات المالية ،المعلومات المالية ،اإلدارة المالية ،الخدمات التمويلية ،الخدمات
المصرفية المنزلية ،المعلومات المالية ،خدمات بنوك التوفير ،القروض المالية.

16/10/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

36

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
168998
Class
36

Trademark

Goods/Services
Financial information; Financial management; Banking; Banking
(Home —); Consultancy (Financial —); Consultancy
;(Insurance—); Credit card services; Debit card services
Financial consultancy; Financial information; Financial
management; Financing services; Home banking; Information
(Financial —); Savings bank services; Loans [financing].
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Date of

30/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Louis Vuitton Malletier
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2, rue du Pont Neuf, 75001 Paris

Goods/Services
Monetary and financial affairs; payment processing by any
process other than credit cards; currency exchange services
designed for world trade; secure payment services; services
rendered by associations or foundations, namely collecting
monetary donations for third parties, patronage and financial
sponsorship; financial flow traceability services; advisory and
financial services; electronic transfer of funds; payment
services provided via wireless telecommunications devices and
apparatus; investment of funds; financial and monetary affairs
in the domain of cryptocurrency; exchange services for
cryptocurrency designed for global trade; payment services for
cryptocurrency; cryptocurrency creation.,
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 4547719
Claim Date: 30/04/2019

: تاريخ ايداع الطلب

لوي فويتون مالوتييه
فرنسا
شركة اجنبية

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

 باريس75001 ، رو دو بون نوف،2

- 435 ب. األردن ذ م مص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان11821

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
168791
Class
36

30/10/2019

36

الصنف

168791

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الشؤون النقدية والمالية؛ معالجة عمليات الدفع عبر إجراءات غير بطاقات االئتمان؛ خدمات
صرف العمالت للتجارة العالمية؛ خدمات الدفع اآلمن؛ الخدمات التي تقدمها الجمعيات أو
المؤسسات وتحديدا جمع التبرعات النقدية للغير والرعاية والكفالة المالية؛ خدمات تتبع
التدفقات المالية؛ الخدمات االستشارية والمالية؛ النقل اإللكتروني لألموال؛ خدمات الدفع عبر
أدوات وأجهزة االتصاالت الالسلكية؛ الصناديق االستثمارية؛ الشؤون المالية والنقدية في
مجال العملة المشفرة؛ خدمات تبادل العمالت المشفرة المصممة للتجارة العالمية؛ خدمات
,.الدفع للعملة المشفرة؛ إنشاء عملة مشفرة

FR : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
4547719 :رقم االدعاء
2019/04/30 :تاريخ االدعاء
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Date of

01/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
HUB71 Ltd.
Nationality
: 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
168956
Class
36

Goods/Services
Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs;
accommodation bureaux (apartments), apartment house
management, rental of apartments and offices, real estate
appraisal, real estate agencies, real estate management, real
estate brokers, financial evaluation of real estate; financial
consultancy, financial management, financial sponsorship,
financing services; guarantees; hire-purchase financing;
housing agents; brokerage, insurance brokerage, insurance
consultancy, insurance information; leased-purchase financing,
leasing of real estate; mortgage banking; organization of
collections; capital investments; charitable fund raising; rent
collection; credit bureaux; credit card services; debit card
services; debt collection agencies; financing loans.

01/12/2019

: تاريخ ايداع الطلب

ليمتد71 هب
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

 جزيرة، مربعة سوق أبوظبي العالمي، برج السلع، 22 الطابق
 اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي،الماريا

36

-  الدوار السادس-  ابراج إعمار11195 - 18055 ب.ص
11  الطابق- برج ب
الصنف
168956

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مكاتب العقارات، الشؤون المالية والشؤون العقارية، الشؤون التمويلية،خدمات التأمين
 تثمين العقارات ووكاالت العقارات، تأجير الشقق والمكاتب، إدارة العمارات،والشقق السكنية
 االستشارات المالية واإلدارة،وإدارة العقارات وسمسرة العقارات والتقييم المالي للعقارات
 وكالء، تمويل البيع بالتقسيط، الضمانات،المالية والكفاالت المالية والخدمات التمويلية
 تمويل الشراء، السمسرة وسمسرة التأمين واستشارات التأمين ومعلومات التأمين،اإلسكان
 استثمار، تنظيم التحصيل، األعمال المصرفية الخاصة بالرهانات،واإليجار وتأجير العقارات
 خدمات بطاقات، مكاتب االئتمان، تحصيل اإليجارات، جمع التبرعات الخيرية،رؤوس األموال
. القروض المالية، وكاالت تحصيل الديون، خدمات بطاقات الدين،االئتمان
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Date of

02/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Al nadim real estate
management
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -ali bin abi talib st , P.O.Box: 721,
11592
Applicant for
P.O.Box 721 -11592 amman -ali bin abi
Correspondence
talib st
Trademark
168847
Class
36

Goods/Services
Real estate affairs, real estate brokerage, management of
real estate, evaluation of real estate, providing real estate
information, real estate evaluations, real estate investment
management.
the registration of this trde mark does not give owners the
exclusive right use (GARGOUR) separately from the mark

02/01/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة النديم الدارة العقارات

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

,721:ب. ص، شارع علي بن ابي طالب- وسط البلد- عمان
11592
شارع علي بن ابي- وسط البلد-  عمان11592 - 721 ب.ص
طالب
36
الصنف
168847

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
وتوفير المعلومات،وتقييم العقارات، وإدارة العقارات،والوسائط العقارية، الشؤون العقارية
 وإدارة االستثمار العقاري،والتقييمات العقارية،العقارية
) بمعزلGARGOUR ( ان تسجيل هذه العالمة اليعطي أصحابها الحق المطلق باستعمال
عن العالمة
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Date of

08/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Cario Amman Bank Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Wadi Saqra Str , amman,
P.O.Box: 830571, 11183
Applicant for
P.O.Box 830571 -11183 Amman - Wadi
Correspondence
Saqra Str
Trademark
168953
Class
36

Goods/Services
banking, finiancial consultancy, financial sponsorship, fund
investments, financing services quarantees lease purchase
financing, lending against security mutual fund safe deposit
services safety services debit card srevices transfer electronic
fund
the registration of this trde mark does not give owners the
exclusive right use (signature) separately from the mark

08/03/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة بنك القاهرة عمان
االردن
م.م.ذ

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

,830571:ب. ص،  عمان،  ش وادي صقرة- عمان
11183
 ش وادي صقرة-  عمان11183 - 830571 ب.ص
36

الصنف

168953

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 الخدمات,  استثمار االموال, الكفاالت المالية,  االستشارات المالية,االعمال المصرفية
, خدمات حفظ الودائع,  التمويل التبادلي,  تمويل القروض بضمان,  الضمانات, التمويلية
 خدمات الضمان خدمات بطاقات الدين وتحويل االموال االلكترونية,الكفاالت التمويلية
) بمعزل عنsignature( ان تسجيل هذه العالمة اليعطي أصحابها الحق المطلق باستعمال
العالمة
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تاريخ ايداع الطلب :

11/03/2020

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

شركة صندوق المراه للتمويل االصغر
االردن
مساهمة خاصة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
micro fund for women co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address amman/ wadi saqra / build 238/fl 5,
P.O.Box: 962854, 11196

عمان /وادي صقره /عمارة  /238ط ، 5ص.ب,962854:
11196
ص.ب  11196 - 962854عمان /وادي صقره /عمارة
 /238ط5
الصنف
168812

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تمويل و خدمات القروض الميسره

11/03/2020

Date of

36

Applicant for
P.O.Box 962854 -11196 amman/ wadi
Correspondence
saqra / build 238/fl 5
Trademark
168812
Class
36

Goods/Services
financial services & installement loans
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تاريخ ايداع الطلب :

11/03/2020

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

شركة صندوق المراه للتمويل االصغر
االردن
مساهمة خاصة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
micro fund for women co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address amman/ wadi saqra / build 238/fl 5,
P.O.Box: 962854, 11196

عمان /وادي صقره /عمارة  /238ط ، 5ص.ب,962854:
11196
ص.ب  11196 - 962854عمان /وادي صقره /عمارة
 /238ط5
الصنف
168811

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تمويل و خدمات القروض الميسره

11/03/2020

Date of

36

Applicant for
P.O.Box 962854 -11196 amman/ wadi
Correspondence
saqra / build 238/fl 5
Trademark
168811
Class
36

Goods/Services
financial services & installement loans
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Date of

18/04/2019

اعالن الجريدة الرسمية

AMEER ABULAWI AND
MOHAMMAD Ao AJWEH
COMPANY
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address ALZARQA AUTOSTRAD, P.O.Box: 928032,
11190

18/04/2019

: تاريخ ايداع الطلب

شركة امير ابو الوي ومحمد او عجوه

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
11190 ,928032:ب. ص، االوتوستراد- الزرقاء

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

11190 ,928032:ب. ص، االوتوستراد- الزرقاء

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
ALZARQA AUTOSTRAD, P.O.Box: 928032,
Correspondence
11190
Trademark
168737
Class
37
37

Goods/Services
motor vehicle maintenance and repair ,service ststions (vehicle)

الصنف

168737

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
محطات خدمة المركبات, صيانة واصالح السيارات
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Date of

20/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

S.Am Engineering & Trade
Co. Ltd
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address ALZARQA AUTOSTRAD, P.O.Box: 928032,
11190

20/02/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة سام للهندسة والتجارة

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11190 ,928032:ب. ص، االوتوستراد- الزرقاء

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

11190 ,928032:ب. ص، االوتوستراد- الزرقاء

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
ALZARQA AUTOSTRAD, P.O.Box: 928032,
Correspondence
11190
Trademark
168708
Class
37
37

Goods/Services
Install and maintain electrical and control panels and all related,
except all equipment and electrical instruments that maintain
and control all vehicles and engines on ground

الصنف

168708

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 باستثناء المعدات واالدوات،صيانة وتركيب لوحات تحكم كهربائية الكترونية ولوازمها
.الكهربائية وااللكترونية الصالح والتحكم بالمركبة على االرض او المحركات
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Date of

21/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Albaqa for Marketing
Comprehensive & Trading
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Abdullah Ghosheh Street, Al-Mersa
Complex, Amman, Jordan, P.O.Box:
710915, 11171
Applicant for
Correspondence
Trademark

Dana Int'l for Intellectual Property P.O.Box
710915 -11171 Amman, Al-Rabeya, AlRabeya Roundabout, Bldg. # 10, 3rd Fl.,
168852
Class
38
38

Goods/Services
Telecommunication services, including data transmission and
reception services via telecommunication networks.,

21/10/2019

: تاريخ ايداع الطلب

الباقه للتسويق الشامل والتجاره

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

،  االردن، عمان، مجمع المرساة،شارع عبدهللا غوشة
11171 ,710915:ب.ص
11171 - 710915 ب.الدانة الدولية للملكية الفكرية ص
 الطابق الثالث،10  عمارة رقم، دوار الرابية، الرابية،عمان
الصنف

168852

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 بما في ذلك خدمات ارسال واستقبال البيانات عبر شبكات،خدمات االتصاالت عن بعد
,.االتصاالت عن بعد
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Date of

30/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Louis Vuitton Malletier
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2, rue du Pont Neuf, 75001 Paris

: تاريخ ايداع الطلب

لوي فويتون مالوتييه
فرنسا
شركة اجنبية

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

 باريس75001 ، رو دو بون نوف،2

- 435 ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان11821

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
168789
Class
38

30/10/2019

38

Goods/Services
Communication via computer terminals allowing the transfer of
means of payment; transmission of digital files, information, values
and encrypted data via the Internet using cryptographic protocols;
internet connection services or databases via telecommunication;
providing access to a site on a global computer network for the
dissemination of information and documents of any kind; computer
terminal communication services for traceability of financial
transfers; communication via computer terminals allowing the
transfer of cryptocurrency.,
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 4547719
Claim Date: 30/04/2019

الصنف

168789

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
االتصال عبر الطرفيات الحاسوبية التي تمكن نقل وسائل الدفع؛ نقل الملفات الرقمية
والمعلومات والقيم والبيانات المشفرة عبر اإلنترنت بواسطة بروتوكوالت التشفير؛
خدمات االتصال باإلنترنت أو قواعد البيانات عبر االتصاالت السلكية والالسلكية؛ توفير
الوصول إلى موقع على شبكة حاسوبية عالمية لنشر المعلومات والوثائق من كافة
األنواع؛ خدمات اتصاالت الطرفيات الحاسوبية لتتبع التحويالت المالية؛ التواصل عبر
,.المنافذ الحاسوبية التي تسمح بنقل العملة المشفرة

FR : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
4547719 :رقم االدعاء
2019/04/30 :تاريخ االدعاء
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Date of

09/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Alpha Group Co., Ltd.
Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Auldey Industrial Area, Wenguan Rd.,
Chenghai District, Shantou City,
Guangdong Province, China
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
168936
Class
38

Goods/Services
Television broadcasting; Message sending; Cellular telephone
communication; Communications by computer terminals;
Computer aided transmission of messages and images;
Communications by fiber [fibre] optic networks; Providing
internet chatrooms; Transmission of digital files;
videoconferencing services; Information about
telecommunication.

09/12/2019

: تاريخ ايداع الطلب

. ال تي دي،.الفا جروب كو
الصين
شركة اجنبية

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

، تشينغهاي ديستريكت،. وينجوان ار دي،أولدي انداستلاير ايريا
 الصين، جوانجدونج بروفينس،شانتو سيتي

38

258 11814 - 142025 ب.قمصية للملكية الفكرية ص
 عمان،شارع الملك عبدهللا الثاني
الصنف
168936

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
البث بالتلفزيون؛ إرسال الرسائل؛ اإلتصال بالتلفون الخلوي؛ اإلتصال عبر الطرفيات
الحاسوبية؛ نقل الرسائل والصور عبر الكمبيوتر؛ اإلتصال عبر شبكات األلياف البصرية؛
تو فير غرف الدردشة عبر اإلنترنت؛ إرسال الملفات الرقمية؛ خدمات المؤتمرات بالفيديو؛
معلومات حول االتصاالت
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Date of

16/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Discovery
Communications, LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 8403 Colesville Road, Silver Spring,
Maryland 20910 USA
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
168917
Class
38

Goods/Services
Communications services, namely, transmitting streamed
sound and audio-visual recordings via the Internet, cable
networks, wireless networks, satellite, or interactive multimedia
networks; audio and video broadcasting services over the
Internet; transmission of information in the audio-visual field;
television broadcasting services; cable television broadcasting;
satellite television broadcasting; mobile media services in the
nature of electronic transmission of entertainment media
content; podcasting services; webcasting services; video-ondemand transmission services; providing on-line chat rooms
and electronic bulletin boards for transmission of messages
among users in the field of general interest.

16/12/2019

: تاريخ ايداع الطلب

 ال ال سي،ديسكوفري كوميونيكيشنز

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

20910  ميريالند، سيلفر سبرينغ، كولسفيل رود8403
الواليات المتحدة األمريكية
 مبنى11192 - 921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
38
الصنف
168917

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات االتصاالت وبالتحديد إرسال التسجيالت الصو تية والمسموعة والمرئية المتدفقة عبر
اإلنترنت أو شبكات الكابل أو الشبكات الالسلكية أو األقمار الصناعية أو شبكات الوسائط
 إرسال المعلومات في المجال، خدمات بث الصوت والفيديو عبر اإلنترنت،المتعددة التفاعلية
 البث التلفزيوني، البث التلفزيوني عبر الكابل، خدمات البث التلفزيوني،السمعي والبصري
 خدمات الوسائط المتنقلة على طبيعة اإلرسال اإللكتروني لمحتوى،عبر األقمار الصناعية
 خدمات، خدمات البث عبر اإلنترنت،) خدمات التدوين الصوتي (بودكاست،الوسائط الترفيهية
 توفير غرف دردشة على اإلنترنت ولوحات ال نشرات اإللكترونية،إرسال الفيديو حسب الطلب
.إلرسال الرسائل بين المستخدمين في مجال المصلحة العامة
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Date of

26/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Media team for television
production
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -wasfi Al -Tal Sterrt -Al-Hayat
Complex No 257 next to Sadeen Hotel
Applicant for
Amman -wasfi Al -Tal Sterrt -Al-Hayat
Correspondence
Complex No 257 next to Sadeen Hotel
Trademark
168722
Class
38

Goods/Services
Computer aided transmission of messages and images.
Electronic bulletin board services [telecommunications
services]. News agencies. Satellite transmission.
Transmission of message and images (Computer Aided).

26/12/2019

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة الفريق االعالمي لالنتاج التلفزيوني ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

 بجامب- 257 مجمع الحياه رقم- شارع وصفي التل- عمان
فندق سدين
 بجامب- 257 مجمع الحياه رقم- شارع وصفي التل- عمان
فندق سدين
38
الصنف
168722

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات لوحات النشرات االلكترونية خدمات اتصاالت, نقل الرسائل والصور عبر الحاسوب
 نقل الرسائل والصور عبر,  البث او االرسال عبر األقمار الصناعية..  وكاالت األنبا ء.
الحاسوب
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تاريخ ايداع الطلب :

28/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة النهرين للبث الفضائي

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان/ام اذينة /شارع الرمادي /عمارة الناصرية ، 16
ص.ب11190 ,927167:
ص.ب  11190 - 927167عمان/ام اذينة /شارع الرمادي
/عمارة الناصرية 16
38
الصنف
168971

من اجل البضائع/الخدمات التالية
بث اذاعي

28/01/2020

Date of

Applicant Name:

Nahrain For Satellite
Broadcasting
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/um uthinah/ ramadi st/ bld #16,
P.O.Box: 927167, 11190
Applicant for
P.O.Box 927167 -11190 amman/um
Correspondence
uthinah/ ramadi st/ bld #16
Trademark
168971
Class
38

Goods/Services
Broadcasting
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Date of

22/07/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Cham Wings Airlines
Limited Liability Company

Nationality
: SYRIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Syrian Arab Republic - Damascus Firdous - opposite Firdous Cinema Building Phelps Company F. 4 - Real
Estate / 2105 / - Dividing 33 - Salhia
Avenue
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 Amman, King Abdullah II Street
Trademark
168753
Class
39

Goods/Services
Air transport; Aircraft rental; Aviation Services; Transport;
packaging and storage of goods; travel arrangement; Arranging
of tours; Passenger transport; Goods transport; Car rental
The registration of this mark does not give owners the right to
use the general and descriptive words l separately from the
mark

22/07/2019

: تاريخ ايداع الطلب

شركة أجنحة الشام للطيران المحدودة المسؤولية

:اسم طالب التسجيل

سوريا
شركة اجنبية

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

 مقابل سينما-  فردوس-  دمشق- الجمهورية العربية السورية
 مقسم- / 2105/  عقار- 4  بناء شركة فيلبس ط- الفردوس
 صالحية جادة- 33
، عمان11814 - 142025 ب.مكتب نادر جميل قمصية ص
شارع الملك عبدهللا الثاني
39
الصنف
168753

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات النقل الجوي؛ خدمات تأجير الطائرات؛ خدمات الطيران؛ النقل؛ التغليف وتخزين
السلع؛ تنظيم الرحالت والسفر والسياحة؛ نقل األشخاص؛ نقل البضائع؛ تأجير السيارات
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة والوصفية
بمعزل عن العالمه
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

31/10/2019

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

شركة ناقل /االردن
االردن
ذ.م.م
عمان -الرابية  ،ص.ب11118 ,184219:

عنوان التبليغ

ص.ب  11118 - 184219عمان -الرابية

رقم العالمة التجارية

168779

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
النقل ,التعبئة والتغليف وتخزين البضائع,النقل الجوي والنقل بالسيارات وخدمات البريد
السريع وتسليم البضائع وتوصيل البضائع .عن طريق الطلبات البريديه والشحن والوساطه
في مجال الشحن وتغليف البضائع _

31/10/2019

Date of

Applicant Name:
Naqel /Jordan Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -alrabiya , P.O.Box: 184219, 11118

39

Applicant for
P.O.Box 184219 -11118 Amman -alrabiya
Correspondence
Trademark
168779
Class
39

Goods/Services
Kansport,packaging and storge of goods,air transport,car
transport,courier services,delivery of goods delivery of goods
bymail order,freight brokerage,wrapping of goods
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تاريخ ايداع الطلب :

19/11/2019

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

شركة هنجرستيشن المحدودة
سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

19/11/2019

Date of

الدور األرضي ،برج كرناف ،طريق خريص ،ص.ب،9619 .
الرياض 11423

Applicant Name:
Hungerstation LLC
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Ground Floor, Kirnaf Tower, Khuris road,
P.O. Box 9619, Riyadh 11423

سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م م ص.ب - 435
 11821عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز

Applicant for
Correspondence

168761

الصنف

39

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
168761
Class
39

Trademark

SWYFT
من اجل البضائع/الخدمات التالية
تخزين المأكوالت؛ خدمات التوصيل (توصيل السلع)؛ خدمات البريد السريع (البضائع)؛ تغليف
السلع؛ خدمات توصيل المأكوالت وتحديدا األطباق الساخنة والباردة ،تحديدا تلك المدرجة
ضمن قوائم المأكوالت لالستهالك الفوري؛ خدمة توصيل السلع السالفة الذكر إلى المنازل.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEG :
رقم االدعاء392260 :
تاريخ االدعاء2019/05/23 :

Goods/Services
Storage of goods; delivery services (goods); courier services
(merchandise); packaging of goods; delivery of food, in
particular hot and cold food, in particular from set menus for
immediate consumption; home delivery of the aforesaid goods.
Priority claim: Claim Country: EG
Claim No.: 392260
Claim Date: 23/05/2019
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تاريخ ايداع الطلب :

19/11/2019

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

شركة هنجرستيشن المحدودة
سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

19/11/2019

Date of

الدور األرضي ،برج كرناف ،طريق خريص ،ص.ب،9619 .
الرياض 11423

Applicant Name:
Hungerstation LLC
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Ground Floor, Kirnaf Tower, Khuris road,
P.O. Box 9619, Riyadh 11423

سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م م ص.ب - 435
 11821عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز

Applicant for
Correspondence

168762

الصنف

39

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
168762
Class
39

Trademark

PACE
من اجل البضائع/الخدمات التالية
تخزين المأكوالت؛ خدمات التوصيل (توصيل السلع)؛ خدمات البريد السريع (البضائع)؛ تغليف
السلع؛ خدمات توصيل المأكوالت وتحديدا األطباق الساخنة والباردة ،تحديدا تلك المدرجة
ضمن قوائم المأكوالت لالستهالك الفوري؛ خدمة توصيل السلع السالفة الذكر إلى المنازل.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEG :
رقم االدعاء392261 :
تاريخ االدعاء2019/05/23 :

Goods/Services
Storage of goods; delivery services (goods); courier services
(merchandise); packaging of goods; delivery of food, in
particular hot and cold food, in particular from set menus for
immediate consumption; home delivery of the aforesaid goods.
Priority claim: Claim Country: EG
Claim No.: 392261
Claim Date: 23/05/2019
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تاريخ ايداع الطلب :

12/12/2019

اسم طالب التسجيل:

الشركة القطرية إلدارة وتشغيل المطارات

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 ،صندوق بريد
 ،22550الدوحة ،قطر
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11192 - 921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 104شارع مكة ،عمان -
االردن
39
الصنف
168908

من اجل البضائع/الخدمات التالية
النقل الجوي للركاب والبضائع ،تنظيم الرحالت البحرية والجوالت السياحية وتوفير خدمات
كراجات السيارات.
ا ن تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة (مطار) (,ادارة),
(تشغيل)( ,مطارات) بمعزل عن العالمه

12/12/2019
Qatar Company for
Airports Operation and
Management

Date of

Applicant Name:

Nationality
: 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
168908
Class
39

Trademark

Goods/Services
Air transport of travelers and goods; Arranging of cruises,
Arranging of tours, Car parking services.
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (airports),(operation), (management) if used separately
from the mark
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تاريخ ايداع الطلب :

14/01/2020

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

شركة موريشيوس للشحن البحري
االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

14/01/2020

Date of

عمان -الشميساني -شارع الثقافة  ،ص.ب,921219:
11192

Applicant Name:
Mauritius for Sea shipping
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -Alshmesni -althaqafa , P.O.Box:
921219, 11192

عمان -الشميساني -شارع الثقافة  ،ص.ب,921219:
11192
الصنف
168821

Applicant for
amman -Alshmesni -althaqafa , P.O.Box:
Correspondence
921219, 11192
Trademark
168821
Class
39

من اجل البضائع/الخدمات التالية
وسيط خدمات نقل شحن وسيط شحن بحري

39

Goods/Services
tansport and freight mediator seas freight
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

27/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة المعادلة الذهبية لتاجير السيارات السياحية

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

عمان -شارع االمير محمد  ،ص.ب11183 ,5458:

عنوان التبليغ

ص.ب  11183 - 5458عمان -شارع االمير محمد

رقم العالمة التجارية

Applicant Name:

golden equation for car
rent tourism co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -ameer mohammad street,
P.O.Box: 5458, 11183

االردن
ذ.م.م

168979

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تاجير السيارات السياحية

الصنف

27/01/2020

Date of

39

Applicant for
P.O.Box 5458 -11183 amman -ameer
Correspondence
mohammad street
Trademark
168979
Class
39

Goods/Services
for car rent
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تاريخ ايداع الطلب :

29/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة قمرة لالشغال اليدوية والمطرزات

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  -جبل عمان  -شارع الملكة مصباح ،
ص.ب11110 ,910533:
ص.ب  11110 - 910533المدينة  /الشارع :عمان  -جبل
عمان  -شارع الملكة مصباح
40
الصنف
168846

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحياكة خدمات الحياكة,خدمات التطريز

29/01/2020

Date of

Applicant Name:

Qamrarah for
embroideries and
handicraft
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address City\ street: amman- jabal amman- msbah
queen, P.O.Box: 910533, 11110
Applicant for
P.O.Box 910533 -11110 City\ street:
Correspondence
amman- jabal amman- msbah queen
Trademark
168846
Class
40

Goods/Services
Sewing,sweing services, Embroidering services
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تاريخ ايداع الطلب :

22/04/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة الثروه للتخطيط واالستشارات المالية

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Al Tharwa For Financial
Planning & Consulting
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/Rabieh /Sahar Masri Str , Amman,
P.O.Box: 1921, 11118

عمان /الرابية /شارع سحر المصري  ،عمان ،
ص.ب11118 ,1921:
ص.ب  11118 - 1921عمان /الرابية /شارع سحر المصري
168780

22/04/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تقديم معلومات الكترونية (نشر الكتروني) تعليمية وفيديوهات غير قابلة للتنزيل من خالل
موقع الكتروني بما يخص قطاع ا لتخطيط المالي وبناء الثقافة والمعرفة المالية .

41

Applicant for
P.O.Box 1921 -11118 Amman/Rabieh
Correspondence
/Sahar Masri Str
Trademark
168780
Class
41

Goods/Services
providing on- line educational information and nondownloadable videos via a web site in the fieled of financial
planning and finacial literacy.
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Date of

20/08/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Cambridge Boxhill
Language Assessment
Pty Ltd
Nationality
: AUSTRALIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address PO BOX 16136, COLLINS STREET WEST,
VICTORIA 8007, Australia

Goods/Services
Education advisory services; Education information; Education
services; Educational assessment services; Educational
examination; Educational instruction; Educational seminars;
Provision of information relating to education; Provision of
information relating to training; Provision of training.
Special condition: Claiming blue and white colors.

: تاريخ ايداع الطلب

كامبريدج بوكسهيل النغويج اسيسمنت بيه تي واي ليمتد

:اسم طالب التسجيل

استراليا
شركة اجنبية

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

 فيكتوريا، كولينز ستريت ويست، 16136 بيه اوه بوكس
 أستراليا،8007
 مبنى11192 - 921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
 ب. ص، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
 االردن11192  عمان921100

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
168986
Class
41

20/08/2019

41

الصنف

168986

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات التقييم، خدمات التعليم، معلومات التعليم،الخدمات االستشارية (النصح) التعليمية
 توفير، ندوات تعليمية، االرشادات التربوية والتعليمية، امتحانات تعليمية،التربوي والتعليمي
. توفير التدريب، توفير الم علومات المتعلقة بالتدريب،المعلومات المتعلقة بالتعليم
. مع المطالبة بااللوان االزرق واالبيض:اشتراطات خاصة
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Date of

02/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Competitive Intelligence
Development LTD
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman Sweifiah Zahran St , Amman,
P.O.Box: 144192, 11814
Applicant for
P.O.Box 144192 -11814 Amman/Zahran
Correspondence
Street Blding 267
Trademark
168830
Class
41

Goods/Services
training ,entertainments,sports and cultures practice services
publication of educational materials entertainment servixes

02/10/2019

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة ذكاء االعمال للتطوير ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

,144192:ب. ص،  عمان،  الصويفية شارع زهران/عمان
11814
267  شارع زهران عمارة/ عمان11814 - 144192 ب.ص
41

الصنف

168830

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات التعليم والتدريب والترفيه واالنشطة الرياضية والثفافية نشر مواد التعليمية خدمات
الترفيه
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تاريخ ايداع الطلب :

08/10/2019

اسم طالب التسجيل:

بالل محمد عيسى حميدات

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان -جبل التاج  ،ص.ب11610 ,72:

عنوان التبليغ

ص.ب  11610 - 72عمان -جبل التاج

رقم العالمة التجارية

168776

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ستوديوهات سينمائيه,تصوير فوتوغرافي,التدريب العملي,انتاج افالم الفيديو
انتاج برامج الراديو والتلفزيون,تاجير كاميرات الفيديو- .

اعالن الجريدة الرسمية

08/10/2019

Date of

Name Applicant :

billal mohammad issa
hameedat
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman -jabal al taj , P.O.Box: 72, 11610

الصنف

41

Applicant for
P.O.Box 72 -11610 Amman -jabal al taj
Correspondence
Trademark
168776
Class
41

Goods/Services
movie studio, photoghraphy, practical training, video film
production radio and tv programs production.rental of camera
video.
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Date of

29/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Dream Moms Nursery
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Wadi Al Seer, Al Jandawil district, Aref
Yousef Salim Street, Villa No.5, P.O.Box:
2111, 11821

: تاريخ ايداع الطلب

حضانة حلم االمهات
االردن
م.م.ذ

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

 الفيال،  شارع عارف يوسف سليم،  حي الجندويل،وادي السير
11821 ,2111:ب. ص، 5 رقم

Trimark Consulting Company (Trimark)
ب.  ص.(شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
 وادي، شارع الشريف ناصر بن جميل71 11118 - 7780
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
 عمان، صقرة
168879
Class
41
41
الصنف
168879

Applicant for
Correspondence
Trademark

29/10/2019

Goods/Services
Educational services, Schools, nursery schools, summer camps

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مخيمات صيفية،  دُور حضانة،  مدارس،خدمات التربية و التعليم
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Date of

11/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Eastern Mediterranean
Public Health Network
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address shmeisani abdallah ben abbas atreet
building no 42 amman jordan , Amman,
P.O.Box: 963709, 11196

Goods/Services
Training on awareness and education programs in social and
environmental issues for institutions and individuals. Arranging
and conducting of conferences and workshops.

: تاريخ ايداع الطلب

شركة الشبكه الشرق اوسطيه للصحه المجتمعية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

الشميساني منطقة العبدلي شارع عبد هللا بن عباس عمارة رقم
11196 ,963709:ب. ص،  عمان، 42
 الشميساني منطقة العبدلي شارع11196 - 963709 ب.ص
42 عبد هللا بن عباس عمارة رقم

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 963709 -11196 shmeisani
abdallah ben abbas atreet building no 42
amman jordan
169002
Class
41

11/12/2019

41

الصنف

169002

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
للمؤسسات. التدريب على برامج التوعية والتثقيف في المواضيع االجتماعية والبيئية
عقد المؤتمرات وورشات العمل و المحاضرات.واالفراد
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Date of

16/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Discovery
Communications, LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 8403 Colesville Road, Silver Spring,
Maryland 20910 USA
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
168918
Class
41

Goods/Services
Entertainment and educational services, namely, ongoing
multimedia programs in the field of general interest, distributed
via various platforms across multiple forms of transmission
media; providing entertainment information regarding ongoing
television programs via a global computer network; production
of television programs; production of multimedia programs.

16/12/2019

: تاريخ ايداع الطلب

 ال ال سي،ديسكوفري كوميونيكيشنز

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

20910  ميريالند، سيلفر سبرينغ، كولسفيل رود8403
الواليات المتحدة األمريكية
 مبنى11192 - 921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
41
الصنف
168918

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الخدمات الترفيهية والتعليمية وبالتحديد برامج الوسائط المتعددة المستمرة في مجال المصلحة
 توفير،العا مة والموزعة عبر منصات مختلفة عبر أشكال متعددة من وسائط اإلرسال
،المعلومات الترفيهية المتعلقة بالبرامج التلفزيونية المستمرة عبر شبكة حاسوب عالمية
. إنتاج برامج الوسائط المتعددة،إنتاج البرامج التلفزيونية
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تاريخ ايداع الطلب :

30/12/2019

اسم طالب التسجيل:

مؤسسة طارق انطون بشاره مارون

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان /شارع الرمادي  /ام اذينه /عمارة الناصرية ، 16
ص.ب11190 ,927167:
ص.ب  11190 - 927167عمان /شارع الرمادي  /ام اذينه/
عمارة الناصرية 16
41
الصنف
168864

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات النوادي الصحية وبالتحديد توفير وتقديم التدريب (التعليمات)و المعدات في مجال
التدريب البدني  /خدمات اللياقة البدنية و بالتحديد اجراء حصص اللياقة البدنية  /توفير
التعليمات في مجال التمرين و الياقة البدنية و التغذية و االستشارات في مجال التمرين و
الياقة البدنية  /توفير موقع على شبكة االنتر نت يتضمن معلومات عن التمارين الرياضية و
اللياقة البدنية و التدريب الرياضي وتصالح التدريب و تتبع التدريبات و تسجيل التدريبات و
التمارين  /االنشطة الرياضية

30/12/2019

Date of

Applicant Name:

TAREQ ANTOON BISHara
maroon corporation
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman/ Ramadi st/ um uthina / bld16,
P.O.Box: 927167, 11190
Applicant for
P.O.Box 927167 -11190 amman/ Ramadi
Correspondence
st/ um uthina / bld16
Trademark
168864
Class
41

Goods/Services
health club services , namely providing instruction and to
equipment in the field of physical exercises / fitness services
namely conducting fitness classes / providing instruction in the
field of exercises fitness and nutrition and consultation in the
field of exercise fitness / providing a website that includes
information about exercise, fitness, sports training, training
reconciliation, training training logs and exercises / sporting
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تاريخ ايداع الطلب :

30/12/2019

اسم طالب التسجيل:

مؤسسة طارق انطون بشاره مارون

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان /شارع الرمادي  /ام اذينه  /عمارة الناصرية ، 16
ص.ب11190 ,927167:
ص.ب  11190 - 927167عمان /شارع الرمادي  /ام اذينه /
عمارة الناصرية 16
41
الصنف
168865

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات النوادي الصحية وبالتحديد توفير وتقديم التدريب (التعليمات)و المعدات في مجال
التدريب البدني  /خدمات اللياقة البدنية و بالتحديد اجراء حصص اللياقة البدنية  /توفير
التعليمات في مجال التمرين و الياقة البدنية و التغذية و االستشارات في مجال التمرين و
الياقة البدنية  /توفير موقع على شبكة االنتر نت يتضمن معلومات عن التمارين الرياضية و
اللياقة البدنية و التدريب الرياضي وتصالح التدريب و تتبع التدريبات و تسجيل التدريبات و
التمارين  /االنشطة الرياضية

30/12/2019

Date of

Applicant Name:

tareq antoon bishara
maroon corporation
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman / Ramadi st / um uthina/ bld16,
P.O.Box: 927167, 11190
Applicant for
P.O.Box 927167 -11190 amman / Ramadi
Correspondence
st / um uthina/ bld16
Trademark
168865
Class
41

Goods/Services
health club services , namely providing instruction and to
equipment in the field of physical exercises / fitness services
namely conducting fitness classes / providing instruction in the
field of exercises fitness and nutrition and consultation in the
field of exercise fitness / providing a website that includes
information about exercise, fitness, sports training, training
reconciliation, training training logs and exercises / sporting
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

08/01/2020

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

شركة زكف للتطبيقات الذكية ذ.م.م
االردن
ذ.م.م
عمان  ،ص.ب11111 ,100245:

عنوان التبليغ

ص.ب  11111 - 100245عمان مجمع الملك حسين لالعمال

رقم العالمة التجارية

168876

من اجل البضائع/الخدمات التالية
التوجيه والتديب على االعمال الريادية

08/01/2020

Date of

Applicant Name:
ZKF forٍ Smart Apps LLC
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, P.O.Box: 100245, 11111

الصنف

41

Applicant for
P.O.Box 100245 -11111 amman -King
Correspondence
hussein Business Park
Trademark
168876
Class
41

Goods/Services
enterpreneurial guidance and training
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Date of

12/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Jordan Strategy Forum
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
SOCIETIES
Applicant Career
Applicant Address Amman ALShmesani , Queen Noor Street
-86 Building, P.O.Box: 9431, 11191

: تاريخ ايداع الطلب

جمعية منتدى االسترتيجيات االردني
االردن
جمعية

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

، 86 عمارة رقم- الشميساني شارع الملكة نور،عمان
11191 ,9431:ب.ص
الشميساني شارع الملكة نور، عمان11191 - 9431 ب.ص
86 عمارة رقم-

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 9431 -11191 Amman
ALShmesani , Queen Noor Street -86
Building
168834
Class
41

12/01/2020

41

Goods/Services
' Providing of training, arranging and conducting of colloquiums
,atranging and conducting of conferences, arranging and conducting of
congresses, arranging and conducting of seminars, arranging and
conducting of symposiums, arranging and conducting of workshops
[training], organization of competitions [education or entertainment],
organization of exhibitions for cultural or educational purposes, cultural
activities, publication of books, on-line publication of electronic books
and journals, ublication of texts, other than publicity texts.

الصنف

168834

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تنظيم. تنظيم وإدارة المؤتمرات, تنظيم وإدارة الح لقات الدراسية.تقديم التدريب
وإدارة اإلجتماعات» تنظيم وإدارة الحلقات الدراسية؛ تنظيم وإدارة الندوات
] تنظيم المباريات [للتعليم أو الترفيه.]تنظيم وإدارة ورشات العمل [التدريب
.تنظيم المعارض لالغراض الثقافية أو التعليمية» األنشطة الثقافية» نشر الكتب
نشر الكتب والمجالت اإللكترونية» نشر نصوص بخالف نصوص الدعاية
.واإلعالن
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Date of

23/04/2019

اعالن الجريدة الرسمية

The first for
Pharmaceutical Research
& Development
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Jobiha , hai qotneh, P.O.Box:
1416, 11947

23/04/2019

: تاريخ ايداع الطلب

االولى للبحث والتطوير الصيدالني

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11947 ,1416:ب. ص،  حي قطنة،  الجبيهه، عمان

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

11947 ,1416:ب. ص،  حي قطنة،  الجبيهه، عمان

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
Amman, Jobiha , hai qotneh, P.O.Box:
Correspondence
1416, 11947
Trademark
168975
Class
42

Goods/Services
chemical research , biological research , research and
development for others
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (pharma)if used separately from the mark

42

الصنف

168975

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 البحث و التطوير لالخرين،  االبحاث البيولوجيه،االبحاث الكيميائيه
) بمعزلpharma( ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
عن العالمه
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Date of

17/06/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

17/06/2019

: تاريخ ايداع الطلب

شركة ابيا للتكنولوجيا واالستشارات

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

Epya tecnology &
consulting co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -university str -majdi mall beside ,
P.O.Box: 942014, 111941

,942014:ب. ص، بجانب مجدي مول- ش الجامعة- عمان
111941

Applicant for
P.O.Box 942014 -111941 alwaibdeh - saed
Correspondence
bin alhareth - 39
Trademark
168723
Class
42

 ش سعيد بن الحارث-  اللويبدة111941 - 942014 ب.ص
39 42
الصنف
168723

Goods/Services
software design , computer software developments , computer
software installation
The registration of this trade mark does not give owners the
exclusive right to use solutions and general and descriptive
words in isolation from the mark

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تنصيب برمجيات حاسوب،  تطوير برمجيات حاسوب، تصميم برمجيات
 بمعزلsolutions يتنازل طالب التسجيل عن استخدام الكلمات العامة و الوصفية وكلمة
عن العالمة

290

تاريخ ايداع الطلب :

26/09/2019

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

شركة أيون لالنظمة المصغرة ذ.م.م
االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

26/09/2019

Date of

ص.ب  11947 - 192الشميساني  9-شارع االمير شاكر بن
زيد

Applicant Name:
ION Microsystems L.L.C
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address
P.O.Box 192 -11947 shmesani -9 Prs
shaker Bin Zaid st

ص.ب  11947 - 192الشميساني  9-شارع االمير شاكر بن
زيد
42
الصنف
168829

Applicant for
P.O.Box 192 -11947 shmesani -9 Prs
Correspondence
shaker Bin Zaid st
Trademark
168829
Class
42

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تصميم انظمة كمبيوتر

Goods/Services
computer system design
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Date of

17/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Industrial intelligence
company for information
technology
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -7 th circle , P.O.Box: 2988, 11953

17/10/2019

: تاريخ ايداع الطلب

شركة الذكاء الصناعي لتكنولوجيا المعلومات

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11953 ,2988:ب. ص، الدوار السابع- عمان

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

الدوار السابع-  عمان11953 - 2988 ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 2988 -11953 amman -7 th circle
Correspondence
Trademark
168985
Class
42

Goods/Services
information technology

42

الصنف

168985

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تكنولوجيا المعلومات
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تاريخ ايداع الطلب :

22/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة مدار الكون لالستشارات و التدريب

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان  -شارع عبدهللا غوشة  -مجمع المرساة رقم ، - 53
ص.ب11953 ,540360:
ص.ب  11953 - 540360عمان  -شارع عبدهللا غوشة -
مجمع المرساة رقم - 53
42
الصنف
168801

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات استشارات الحاسوب

22/01/2020

Date of

Applicant Name:

madar al kawn for
consulting & traning co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/abdallah abu ghoseh str, P.O.Box:
540360, 11953
Applicant for
P.O.Box 540360 -11953 amman/abdallah
Correspondence
abu ghoseh str
Trademark
168801
Class
42

Goods/Services
computer consulting services
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تاريخ ايداع الطلب :

09/11/2017

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

شركة وطن لتجارة القهوة
االردن
ذ.م.م
عمان الجبيهه  ،ص.ب11941 ,1443:

عنوان التبليغ

ص.ب  11941 - 1443عمان  -الجبيهه

رقم العالمة التجارية

168854

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم الطعام والشراب  ,خدمات المقاهي

اعالن الجريدة الرسمية

09/11/2017

Date of

Applicant Name:
watan coffee trading co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman- Jubiha , P.O.Box: 1443, 11941

الصنف

43

Applicant for
P.O.Box 1443 -11941 amman
Correspondence
Trademark
168854
Class
43

Goods/Services
coffee house services services to provide food & drink
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Date of

17/03/2019

اعالن الجريدة الرسمية

ahmad omar hadad & his
partner
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address irbid -al hai sharqi, P.O.Box: 523, 13110

17/03/2019

: تاريخ ايداع الطلب

شركة احمد عمر حداد وشريكه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
13110 ,523:ب. ص، الحي الشرقي- اربد

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

الحي الشرقي-  اربد13110 - 523 ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 523 -13110 irbid -al hai sharqi
Correspondence
Trademark
168781
Class
43

Goods/Services
services to provide food & drink
the registration of this trade mark dose not give ownwrs the
exculsive right to use Grill separtely form the mark >

43

الصنف

168781

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تقديم الطعام والشراب
 بمعزل عنGRILL ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال
. العالمة
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Date of

09/04/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Moonah for sweets
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -macca street, P.O.Box: 954033,
11954
Applicant for
P.O.Box 954033 -11954 Amman -macca
Correspondence
street
Trademark
168799
Class
43

Goods/Services
services for providing food and drinks
claiming brown and pink and gray colors
registration of this mark doesn't give is owners the absolute
right to use general and descriptive words if they appear in
isolation from the mark

43

09/04/2019

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة مونة للحلويات ذ
االردن
م.م.ذ
11954 ,954033:ب. ص، شارع مكة- عمان

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

شارع مكة-  عمان11954 - 954033 ب.ص

عنوان التبليغ

الصنف

168799

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تقديم الطعام والشراب
مع المطالبة بااللوان البني و الزهري و الرمادي
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة و الوصفيه
اذا ظهرت بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب :

02/06/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة افندينا لتقديم القهوة والمرطبات

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

02/06/2019

Date of

عمان -البوابة الشمالية للجامعة االردنية  ،ص.ب,13118:
11412

afandina co to present
coffee & refreshments
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman- north gate , P.O.Box: 13118,
11412

عمان -البوابة الشمالية للجامعة االردنية  ،ص.ب,13118:
11412
43
الصنف
168973

Applicant for
amman- north gate , P.O.Box: 13118,
Correspondence
11412
Trademark
168973
Class
43

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم الطعام والشراب

Applicant Name:

Goods/Services
services to provide food and drink
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تاريخ ايداع الطلب :

26/09/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة الخالط العربية للمواد الغذائية

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

سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

جده  -حي الزهراء  -شارع احمد العطاس  -السعودية

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11192 - 921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 104شارع مكة ،عمان -
االردن
43
الصنف
168844

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المقاهي ،الكافتيريات ،التزويد بالطعام والشراب ،الفنادق ،المطاعم.
مع المطالبة بااللوان االحمر والبنفسجي والبرتقالي واالصفر واالخضر واالسود.

26/09/2019

Date of

Applicant Name:

The Shaker Arabia
Company For Food
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Jeddah-Alzahra District-Ahmed Alatas
Street-KSA
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
168844
Class
43

Trademark

Goods/Services
;Cafes; Cafeterias; Catering (Food and drink—); Hotels
Restaurants.
Claiming red, purple, orange, yellow, green and black colors.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

03/10/2019

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

شركة باري للقهوة المختصة ذات مشسؤولية محددة
االردن
ذ.م.م
عمان -عبدون  ،ص.ب11821 ,990:

عنوان التبليغ

ص.ب  11821 - 990عمان -عبدون

رقم العالمة التجارية

168777

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات توفير االطعمة و المشروبات  ،حلويات  ،القهوة  ،المشروبات الباردة و الساخنة

03/10/2019

Date of

Applicant Name:
Bari coffee company ltd
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -abdoun , P.O.Box: 990, 11821

43

Applicant for
P.O.Box 990 -11821 amman -abdoun
Correspondence
Trademark
168777
Class
43

Goods/Services
services for providing food and drink , sweet , coffee, cold and
hot drinks
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تاريخ ايداع الطلب :

15/10/2019

اسم طالب التسجيل:

الغاردير ترافل ريتيل

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

فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 52افينيو هوش 75008 ،باريس ،فرنسا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11192 - 921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة 0،عمان -
االردن
43
الصنف
168912

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم الطعام والشراب ،اإلقامة المؤقتة ،خدمات المطاعم (الطعام) وخدمات الحانات
(البار) والمقاهي والكافيتريات ومطاعم الخدمة الذاتية والخدمة المستمرة للوجبات السريعة
(مطاعم الوجبات الخفيفة) وخدمات توفير وتقديم الطعام والشراب.
مع المطالبة بااللوان االصفر واالسود.
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة ( )coffeeبمعزل
عن العالمه

15/10/2019

Date of

Applicant Name:

LAGARDERE TRAVEL
RETAIL
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 52 Avenue Hoche, 75008 Paris, France

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
168912
Class
43

Trademark

Goods/Services
Services for providing food and drink; temporary
accommodation; Restaurant services (food), bar services, cafés,
cafeterias, self-service restaurants, continuous service fast-food
restaurants (snack bars), catering services.
Claiming yellow and black colors.
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (coffee)if used separately from the mark
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

15/10/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة الشماسي الدارة المطاعم

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

االردن
ذ.م.م
ش حسني فريز عمان  ،ص.ب11118 ,1148:

عنوان التبليغ

ص.ب  11118 - 1148ش حسني فريز عمان

رقم العالمة التجارية

168978

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات توفير االطعمة والمشروبات

15/10/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

Alshamasi for Restaurant
Management
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Husni Fareez Street - Amman, P.O.Box:
1148, 11118

43

Applicant for
P.O.Box 1148 -11118 Husni Fareez Street
Correspondence
- Amman
Trademark
168978
Class
43

Goods/Services
food & beverage
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تاريخ ايداع الطلب :

13/11/2019

اسم طالب التسجيل:

رايزنغ كاينز يو اس ايه ،ال .ال .سي.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

 6800بيشوب رود ،بالنو ،تكساس  ،75024الواليات المتحدة
األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11192 - 921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب
 921100عمان  11192االردن
168720

13/11/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب ،خدمات الحانات [البارات] ،خدمات المقاهي ،خدمات
الكافتيريات ،خدمات المطاعم ،خدمات مطاعم الخدمة الذاتية ،خدمات أماكن بيع الوجبات
الخفيفة,.

Raising Cane's USA,
L.L.C.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 6800 Bishop Road, Plano, Texas 75024,
USA
Applicant for
Correspondence

43

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
168720
Class
43

Trademark

Goods/Services
Food and drink catering; bar services; cafe services; cafeteria
;services; restaurant services; self-service restaurant services
snack-bar services.,
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

13/11/2019

اسم طالب التسجيل:

رايزنغ كاينز يو اس ايه ،ال .ال .سي.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Applicant Name:

 6800بيشوب رود ،بالنو ،تكساس  ،75024الواليات المتحدة
األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11192 - 921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب
 921100عمان  11192االردن
168719

13/11/2019

Date of

الصنف

Raising Cane's USA,
L.L.C.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 6800 Bishop Road, Plano, Texas 75024,
USA
Applicant for
Correspondence

43

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
168719
Class
43

Trademark

ONE LOVE
من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات المطاعم ،توفير الطعام والشراب ،خدمات المقاهي،خدمات توفير وتقديم الطعام
والشراب ،خدمات مطاعم الطعام السفري (لألكل خارج المطعم) ،خدمات مطاعم الخدمة
الذاتية,.

Goods/Services
;Restaurant services; provision of food and drink; café services
;catering (food and drink) services; take-out restaurant services
self-service restaurant services.,
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

24/11/2019

اسم طالب التسجيل:

كنتاكي فرايد تشيكن انترناشيونال هولدينجز ال ال سي

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

 7100كوربوريت درايف ،بالنو ،تكساس  ،75024الواليات
المتحدة االمريكية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11192 - 921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 104شارع مكة ،عمان -
االردن
43
الصنف
168921

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات المطاعم.

24/11/2019

Date of

Applicant Name:

Kentucky Fried Chicken
International Holdings
LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 7100 Corporate Drive, Plano, Texas 75024,
USA
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman ,Jordan
168921
Class
43

Trademark

Goods/Services
Restaurant Services.
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Date of

24/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Saleh Mostafa Saleh Al
Amwai
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman -raibow street, P.O.Box: 541539,
11937

24/11/2019

: تاريخ ايداع الطلب

صالح مصطفى صالح العماوي

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
11937 ,541539:ب. ص، شارع الرينبو- عمان

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

11937 ,541539:ب. ص، شارع الرينبو- عمان

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
Amman -raibow street, P.O.Box: 541539,
Correspondence
11937
Trademark
168824
Class
43

Goods/Services
food and beverages catering services temporary
accommodation

43

الصنف

168824

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تقديم الطعام والشراب واالقامة المؤقتة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

01/12/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة المشرقي الدولية للمطاعم

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

االردن
ذ.م.م
عمان/الدوار السابع  ،ص.ب11171 ,713455:

عنوان التبليغ

ص.ب  11171 - 713455عمان/الدوار السابع

رقم العالمة التجارية

169009

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم الطعام والشراب

01/12/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

al mashreqi international
restaurants co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/7th circle, P.O.Box: 713455, 11171

43

Applicant for
P.O.Box 713455 -11171 amman/7th circle
Correspondence
Trademark
169009
Class
43

Goods/Services
services to provide food and drink
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

03/12/2019

اسم طالب التسجيل:

دي ايت في ايت اورونليرى جيدا بازارالما تيجاريت انونيم شيركيتى

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

تركيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

ديكيليتاش ماهاليسي ،اوزينجى سوكاك ،نو ،8:بشكتاش،
اسطنبول  /تركيا
قمصية للملكية الفكرية ص.ب 258 11814 - 142025
شارع الملك عبدهللا الثاني ،عمان
الصنف
168944

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات توفير الطعام والشراب؛ خدمات المطاعم ،مطاعم الخدمة الذاتية ،الكافتيريات؛
المقاهي ،خدمات المقاصف (الكانتينات) ،صاالت الكوكتيل ،مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة،
خدمات توفير الطعام والشراب مع مستلزمتها الخارجية ،الحانات؛ خدمات اإليواء المؤقت؛
حجز أماكن اإلقامة المؤقتة؛ تأجير مرافق الحفالت أو مأدبات ومناسبة االجتماعية الجل
المناسبات الخاصة والمعنى بها حفالت الزفاف والمؤتمرات واالجتماعات؛ دور الحضانة
النهارية؛ إيواء الحيوانات

43

03/12/2019

Date of

Applicant Name:

D ET VE ET URUNLERI
GIDA PAZARLAMA
TICARET ANONIM
SIRKETI
Nationality
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Dikilitas Mahallesi, Uzengi Sokak, No:8,
Besiktas - Istanbul, Turkey
Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
168944
Class
43

Goods/Services
;Services for providing of food and drink; restaurant services
self-service restaurants, cafeterias; cafés, canteen services,
cocktail lounges, snack bars, catering, pubs; temporary
accommodation; reservation of temporary accommodation,
rental of banquet and social function facilities for special
occasions, namely, wedding receptions, conferences and
meetings; day-nurseries (crèches); boarding for animals
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اعالن الجريدة الرسمية

11/12/2019

: تاريخ ايداع الطلب

Juice Time Restaurant
) شركة مطعم عصير تايم محمد عبد الرضا يعقوب كراشي وشريكه(شركة تضامنية
Company Mohammad
Abdelreda Yaqoub
Karashi & Partner (Joint
Venture)
Nationality
: KUWAIT
كويت
Applicant Type
Foreign Company
شركة اجنبية
Applicant Career
Applicant Address Kuwait-Murqab-Block 10-Abdullah
 شارع عبداللة المبارك – برج- 10الكويت – المرقاب – قطعة
Almubarak Str.-Ali Almulla Tower-Floor 18
18 علي المال – دور

:اسم طالب التسجيل

Date of

11/12/2019

Applicant Name:

Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
168919
Class
43

Goods/Services
Restaurant services
Special condition: Claiming brown, orange, yellow and white
colors

 مبنى11192 - 921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان, شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
43
الصنف
168919

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

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات المطاعم
 مع المطالبة باأللوان البني والبرتقالي واألصفر واألبيض:اشتراطات خاصة
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تاريخ ايداع الطلب :

16/12/2019

اسم طالب التسجيل:

مطعم المضلع

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان ،االردن ،شارع مكة  -مجمع الداوود  ،ص.ب,921100:
11192
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11192 - 921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة عمان -
االردن
43
الصنف
168992

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المقاهي ،الكافيتريات ،تقديم الطعام والشراب ،المطاعم ،المطاعم (مطاعم يقوم فيها الشخص
بخدمة نفسه) ،المطاعم التي تقدم الوجبات الخفيفة.

16/12/2019

Date of

Applicant Name:

Polygon Restaurants Co
.L.L.C
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Jordan, Mecca Street- Al Dawod
Complex, P.O.Box: 921100, 11192
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street Amman - Jordan
168992
Class
43

Trademark

Goods/Services
;Cafes; Cafeterias; Catering (Food and drink –); Restaurants
Restaurants (Self-service –); Snack-bars.
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Date of

30/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

ayvalik company for
touristic investments
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/ khalda / wasfai al tal / building
number 250 3 floor , P.O.Box: 11821, 25
Applicant for
P.O.Box 11821 -25 amman/ khalda /
Correspondence
wasfai al tal / building number 250 3 floor
Trademark
168819
Class
43

Goods/Services
services to provide all kinds of food and drink (restaurant and
cafe )

30/12/2019

: تاريخ ايداع الطلب

شركة ايفاليك لالستثمارات

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

 طابق الثالث250  عماره/  خلدا/  شارع وصفي التل/ عمان
25 ,11821:ب. ص،

43

/  خلدا/  شارع وصفي التل/  عمان25 - 11821 ب.ص
 طابق الثالث250 عماره
الصنف
168819

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
)خدمات لتقديم الطعام و الشراب بانواعها (كافية و مطعم
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

09/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة البن الداكن لخدمات الطعام والشراب ذ.م.م

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

عمان/الدوار السابع بناية زهران بالزاا  ،ص.ب,17516:
11195
ص.ب  11195 - 17516عمان/الدوار السابع بناية زهران
بالزاا
43
الصنف
168848

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المطاعم المؤقتة او المتنقلة (الكانتينات ) خدمة التزويد بالطعام والشراب

09/01/2020

Date of

Applicant Name:

Dark coffee for Food and
Drink services L.L.C
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -7th ciricle -zahran building ,
P.O.Box: 17516, 11195
Applicant for
P.O.Box 17516 -11195 amman -7th ciricle
Correspondence
-zahran building
Trademark
168848
Class
43

Goods/Services
Catering (Food and Drink ) ,Canteens
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Date of

13/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
al mezaan lil mataem l.c.c
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman - makkah street - no 167- second
floor, P.O.Box: 4888, 11953
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 amman - makkah
Correspondence
street - no 167- second floor
Trademark
168806
Class
43

Goods/Services
Preparation of food and beverages; preparation and provision of
food and drink for consumption on and off the premises;
preparation and provision of food and drink for immediate
consumption; decorating of food; serving of tea, coffee,
cocoa, carbonated drinks or fruit juice beverages; serving of
food and drink; serving food and drink for guests; serving food
and drink for guests in restaurants; providing food and drink
catering services for exhibition facilities;supplying of meals for
immediate consumption; restaurant services; café services;
food preparation services; services for providing food and
drink; hotel,restaurant and café services; snack-bar services;
café, cafeteria and restaurant services; take-away fast food
services; restaurants featuring home delivery.

13/01/2020

: تاريخ ايداع الطلب

م.م. شركة الميزان للمطاعم ذ
االردن
م.م.ذ

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

،  الطابق الثاني167 شارع مكة عمارة رقم- عمان
11953 ,4888:ب.ص
- 167 عمارة رقم- شارع مكة-  عمان11953 - 4888 ب.ص
201مكتب- 2ط
43
الصنف
168806

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تحضير الطعام والشراب؛ تحضير وتوفير الطعام والشراب الستهلالكهما داخل وخارج األبنية؛
,تحضير وت وفير الطعام والشراب لالستهالك الفوري؛ تزيين الطعام؛ تقديم الشاي؛ أو القهوة
 أو مشرويات عصير الفواكه؛ تقديم طعام وشراب؛ تقديم, أو المشروبات الغازية,أو الكاكاو
طعام وشراب للضيوف؛ تقديم طعام وشراب للضيوف في المطاعم؛ توفير خدمات اإلمداد
بالطعام والشراب لمرافق المعارض؛ توفير وجبات لالستهالك المباشر؛ خدمات المطاعم؛
خدمات المقاهي؛ خدمات تحضير طعام؛ خدمات توفير الطعام والشراب؛ خدمات فنادق
مقاهي. ومطاعم» ومقاهي؛ خدمات مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة؛ خدمات
مطاعم؛ خدمات وجبات جاهزة وسريعة؛ مطاعم تقدم خدمة التوصيل إلى المنازل،وكافيتريات
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تاريخ ايداع الطلب :

10/02/2020

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

علي موسى علي العطيات
االردن
مؤسسة فردية
البلقاء  /السلط  ،ص.ب19110 ,38:

عنوان التبليغ

البلقاء  /السلط  ،ص.ب19110 ,38:

رقم العالمة التجارية

168883

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم الطعام و الشراب

اعالن الجريدة الرسمية

10/02/2020

Date of

Applicant Name:
ali mousa ali al atiyat
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address al balqa / al salt, P.O.Box: 38, 19110

الصنف

43

Applicant for
al balqa / al salt, P.O.Box: 38, 19110
Correspondence
Trademark
168883
Class
43

Goods/Services
services to provide foof and drink
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Date of

27/12/2018

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Assi river for beauty
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman - abdoun embassy of united states
, P.O.Box: 25, 11821
Applicant for
P.O.Box 25 -11821 amman - abdoun
Correspondence
embassy of united states
Trademark
168820
Class
44

Goods/Services
Beauty salon services -Hairdressing -Services of specialists in
the development of makeup - nails care treatment services.

27/12/2018

: تاريخ ايداع الطلب

شركة نهر العاصي للتجميل
االردن
م.م.ذ

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

,25:ب. ص،  عبدون شارع السفارة االمركية- عمان
11821
 عبدون شارع السفارة االمركية-  عمان11821 - 25 ب.ص
44

الصنف

168820

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات العناية- خدمات مختصي وضع المكياج- تصفيف الشعر- خدمات صالون تجميل
. باالظافر
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

15/07/2019

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

شركة الكيان للعناية بالجسم
االردن
ذ.م.م
عمان -دوار الكليو -ط ، 5ص.ب19152 ,27:

عنوان التبليغ

ص.ب  19152 - 27عمان -دوار الكليو -ط5

رقم العالمة التجارية

168749

من اجل البضائع/الخدمات التالية
عيادات التجميل

الصنف

15/07/2019

Date of

Applicant Name:
al kayan for body care co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -al bayader , P.O.Box: 27, 19152

44

Applicant for
P.O.Box 27 -19152 amman -al bayader
Correspondence
Trademark
168749
Class
44

Goods/Services
Beauty clinic

315

تاريخ ايداع الطلب :

31/07/2019

اسم طالب التسجيل:

مروان حامد محمود سلطان

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -جبل اللويبدة -شارع احمد بن حنبل  ،ص.ب,1985:
11118
ص.ب  11118 - 1985عمان -جبل اللويبدة -شارع احمد بن
حنبل
44
الصنف
168868

من اجل البضائع/الخدمات التالية
العناية بأظافة اليدين,خدمات العناية بالقدمين,خدمات المشورة في مكياج  ,سبا  ,المساج
(التدليك)  ,خدمات العناية باألظافر  ,صالون تسريح الشعر  ,صالون تجميل ,خدمات حمام
تركي  ,العناية بالبشرة

31/07/2019

Date of

Applicant Name:

marwan hamed mahmoud
sultan
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman/jabel al-webdeh, P.O.Box: 1985,
11118
Applicant for
P.O.Box 1985 -11118 amman/jabel alCorrespondence
webdeh
Trademark
168868
Class
44

Goods/Services
manicuring,foot care services,make up services consulting,
spa,massage ,nail,care services, hair dressing salons, beauty
salons, turkish bath services, body skin care treatment
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

17/11/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة خبراء الكاناين للعناية بالحيوانات االليفة

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

االردن
ذ.م.م
عمان -اللويبده -ش الباعونيه  ،ص.ب11194 ,940416:

عنوان التبليغ

ص.ب  11194 - 940416عمان -اللويبده -ش الباعونيه

رقم العالمة التجارية

168833

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الخدمات البيطرية ؛خدمات العناية الصحية والعناية بالتجميل للحيوان؛ومنها تنظيف الحيوان
وتربيته والعناية به.

17/11/2019

Date of

Applicant Name:

K9 experts for animals
care co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -lwebdeh -baoniya str, P.O.Box:
940416, 11194

44

Applicant for
P.O.Box 940416 -11194 Amman -lwebdeh
Correspondence
-baoniya str
Trademark
168833
Class
44

Goods/Services
veterinary services, hygienic and beauty care for animal
beings,including cleaning,raising,and caring for the animal.
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تاريخ ايداع الطلب :

29/12/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة فرانكفورت لتجميل السيدات

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Frankfurt ladeies
Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -93 almadena almunawara st,
P.O.Box: 927589, 11190

عمان  93-شارع المدينة المنورة  ،ص.ب,927589:
11190
ص.ب  11190 - 927589عمان  93-شارع المدينة المنورة
168805

من اجل البضائع/الخدمات التالية
صالونات تجميل ،صالونات تسريح الشعر  ،العناية باالظافر ،

29/12/2019

Date of

الصنف

44

Applicant for
P.O.Box 927589 -11190 amman -93
Correspondence
almadena almunawara st
Trademark
168805
Class
44

Goods/Services
beauty salons hairdressing salons manicuring
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

15/01/2020

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

شركة مستشفى االمل للتوليد والجراحه النسائيه
االردن
ذ.م.م
عمان/جبل الحسين /ش نابلس  ،ص.ب11194 ,921988:

عنوان التبليغ

ص.ب  11194 - 921988عمان/جبل الحسين /ش نابلس

رقم العالمة التجارية

168851

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستشفى توليد

الصنف

44

15/01/2020

Date of

Applicant Name:
Al Amal Maternity Hospital
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/jabal al husien , P.O.Box: 921988,
11194
Applicant for
P.O.Box 921988 -11194 amman/jabal al
Correspondence
husien
Trademark
168851
Class
44

Goods/Services
Maternity hospital
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Date of

19/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

19/02/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة مختبرات مجدل الطبية
االردن
م.م.ذ

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

Applicant Name:
Majdal Medical Labs
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, near Jordan hospital , amman,
P.O.Box: 1905, 11941

,1905:ب. ص،  عمان،  مقابل مستشفى االردن،عمان
11941

Applicant for
Amman, near Jordan hospital , amman,
Correspondence
P.O.Box: 1905, 11941
Trademark
168724
Class
44

,1905:ب. ص،  عمان،  مقابل مستشفى االردن،عمان
11941
الصنف
168724

Goods/Services
| Laporatory analysis services relating to the
treatment of persons

44

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات التحاليل المخبرية المرتبطة بمعالجة األشخاص
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تاريخ ايداع الطلب :

26/08/2019

اسم طالب التسجيل:

دائرة السياحة والتسويق التجاري

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

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

شارع الشيخ زايد ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.

ص.ب  11195 - 18055ابراج اعمار  -الدوار السادس -
برج الطابق A- 11
45
الصنف
168955

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خ دمات المشورة المتعلقة بالشؤون التنظيمية ،خدمات المشورة المتعلقة بحقوق الملكية
الفكرية وحمايتها ،خدمات التسوية البديلة للمنازعات ،التنظيم لتوفير الخدمات القانونية،
تجميع المعلومات القانونية ،تجميع المعلومات االقانونية .

26/08/2019

Date of

Applicant Name:

Department Of Tourism
and Commerce
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab
Emirates
Applicant for
P.O.Box 18055 -11195 Emmar Towrs , 6th
Correspondence
Circle ,Tower A, 11th floor
Trademark
168955
Class
45

Goods/Services
Advisory services relating to regulatory affairs; advisory
services relating to intellectual property rights and their
protection;_ alternative dispute resolution services; arranging
for the provision of legal services; compilation of legal
information.
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تاريخ ايداع الطلب :

02/02/2020

اسم طالب التسجيل:

الفهد سمير فهيم الحباشنة

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

االردن
مكتب محاماه

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة /الشارع عمان /المدينة المنورة  ،ص.ب,13118:
11412

02/02/2020

Date of

Applicant Name:

al fahed samer fahim al
habashneh
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
LAWYER OFFICE
Applicant Career
Applicant Address City/ Street amman / madina monawara
str, P.O.Box: 13118, 11412

Applicant for
P.O.Box 13118 -11412 City/ Street amman
ص.ب  11412 - 13118المدينة /الشارع عمان /المدينة
Correspondence
/ madina monawara str
المنورة
Trademark
168974
Class
45
45
الصنف
168974

من اجل البضائع/الخدمات التالية
استشارات قانونية ,ابحاث قانونية  ,خدمات قانونية  ,المرافعات القانونية

Goods/Services
legal advice , legal research, legal services, court reporting

