+

الجريدة الرسمية
للمملكة االردنية الهاشمية
العالمات التجارية
طلبات تسجيل عالمات تجارية

موقع الوزارة http://www.mit.gov.jo :

عمان :االربعاء  1ذو الحجة سنة 1441هـ .الموافق  22تموز سنة 2222م

رقم العدد 807:

اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ
ﻓﻬرس اﻟﻌدد
رﻗم اﻟﺻﻔﺣﺔ

اﻟﻣوﺿوع

٣١٣-٣

طﻠﺑﺎت ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺟﺎرﻳﺔ
رﻗم ااﻟﻌدد)(٧٠٨
ﻣن رﻗم١٦٩٣٢٦-١٦٩٠٢٠ :
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تاريخ ايداع الطلب:

29/10/2019

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

اكسون موبيل كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Exxon Mobil Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, USA

 ٥٩٥٩الس كوليناس بوليفارد ،ارفينغ ،تكساس
٧٥٠٣٩ـ ،٢٢٩٨الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٦٣

الصنف

29/10/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

1

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169263
Class
1

Trademark

MOBIL
من اجل البضائع/الخدمات التالية
سوائل نقل الحركة؛ السوائل الھيدروليكية؛ مضادات التجمد  /المبردات؛ سوائل إزالة التجمد؛
زيوت المكابح؛ سوائل توجيه المقود.

Goods/Services
Transmission fluids; hydraulic fluids; antifreeze/coolants; deicer fluids; brake fluids; power steering fluids
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تاريخ ايداع الطلب:

29/10/2019

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

اكسون موبيل كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Exxon Mobil Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, USA

 ٥٩٥٩الس كوليناس بوليفارد ،ارفينغ ،تكساس
٧٥٠٣٩ـ ،٢٢٩٨الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٩٢

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
سوائل نقل الحركة؛ السوائل الھيدروليكية؛ مضادات التجمد  /المبردات؛ سوائل إزالة التجمد؛
زيوت المكابح؛ سوائل توجيه المقود.

29/10/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

1

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169292
Class
1

Trademark

Goods/Services
Transmission fluids; hydraulic fluids; antifreeze/coolants; deicer fluids; brake fluids; power steering fluids.
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تاريخ ايداع الطلب:

29/10/2019

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

اكسون موبيل كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Exxon Mobil Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, USA

 ٥٩٥٩الس كوليناس بوليفارد ،ارفينغ ،تكساس
٧٥٠٣٩ـ ،٢٢٩٨الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريھص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٥١

الصنف

29/10/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

1

من اجل البضائع/الخدمات التالية
سوائل نقل الحركة؛ السوائل الھيدروليكية؛ مضادات التجمد  /المبردات؛ سوائل إزالة التجمد؛
زيوت المكابح؛ سوائل توجيه المقود.
اشتراطات خاصة :ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باللون االحمر وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169251
Class
1

Trademark

Goods/Services
Transmission fluids; hydraulic fluids; antifreeze/coolants; deicer fluids; brake fluids; power steering fluids.
Special condition: The registration of this trademark should be
in red color according to the print filed with the application.
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Date of

10/11/2019

Applicant Name:
DSM IP Assets B.V.
Nationality
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen, The
Netherlands

:تاريخ ايداع الطلب

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

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

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169284
Class
1

 ھولندا، تي اي ھيرلين٦٤١١ ،١ ھيت اوفرلون

Applicant for
Correspondence
Trademark

10/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
1

الصنف

١٦٩٢٨٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

PEFAKIT
Goods/Services
Chemical substances for analyses in laboratories and chemical
preparations for scientific purposes; diagnostic preparations
(other than for medical or veterinary use).

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المواد الكيماوية المستخدمة في تحاليل المختبرات والمستحضرات الكيماوية للغايات العلمية؛
.(مستحضرات التشخيص )ما عد تلك المخصصة لالستخدام الطبي أو البيطري
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تاريخ ايداع الطلب:

14/11/2019

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

ستوھل انترناشيونال بي.في.
ھولندا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Stahl International B.V.
Nationality
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sluisweg 10, 5145 PE Waalwijk The
Netherlands

سلويزويج  ٥١٤٥ ،١٠بيه ايه واالويجيك ،ھولندا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٨٥

الصنف

14/11/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

1

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169285
Class
1

Trademark

RELCABOND
من اجل البضائع/الخدمات التالية
المنتجات والمستحضرات الكيماوية لالستخدام الصناعي؛ المواد الالصقة الراتنجية والمواد
الالصقة الرئيسية للغايات الصناعية للترابط مع اللدائن والمواد البالستيكية والمعادن والخشب
والمنسوجات والزجاج والسيراميك والخرسانة واألسطح الصلبة أو المرنة؛ المواد الالصقة
الرئيسية للترابط مع اللدائن والمواد البالستيكية والمعادن والخشب والمنسوجات والزجاج
والسيراميك والخرسانة واألسطح الصلبة أو المرنة.

Goods/Services
Chemical products and preparations for industrial use; resinous
adhesives and adhesive primers for industrial purposes for
bonding to elastomers, plastics, metals, wood, textiles, glass,
ceramics, concrete, rigid or flexible surfaces; adhesive primers
for bonding to elastomers, plastics, metals, wood, textiles,
glass, ceramics, concrete, rigid or flexible surfaces.
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تاريخ ايداع الطلب:

14/11/2019

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

ستوھل انترناشيونال بي.في.
ھولندا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Stahl International B.V.
Nationality
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sluisweg 10, 5145 PE Waalwijk The
Netherlands

سلويزويج  ٥١٤٥ ،١٠بيه ايه واالويجيك ،ھولندا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريھص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٨٦

14/11/2019

الصنف

Date of

Applicant for
Correspondence

1

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169286
Class
1

Trademark

RELCALINK
من اجل البضائع/الخدمات التالية
المنتجات والمستحضرات الكيماوية لالستخدام الصناعي؛ الروابط المتداخلة والمعززات
الالصقة للغايات الصناعية وللترابط مع اللدائن والمواد البالستيكية والمعادن والخشب
والمنسوجات والزجاج والسيراميك والخرسانة واألسطح الصلبة أو المرنة؛ عوامل الربط
المتداخل للربط المتداخل لسالسل البوليمرات.

Goods/Services
;Chemical products and preparations for industrial use
crosslinkers and adhesion promoters for industrial purposes for
bonding to elastomers, plastics, metals, wood, textiles, glass,
ceramics, concrete, rigid or flexible surfaces; crosslinking
agents for cross-linking polymer chains.
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Date of

19/11/2019

Applicant Name:

SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Rosentalstrasse 67, 4058 Basel,
Switzerland

:تاريخ ايداع الطلب

سينجينتا كروب بروتيكشين ايه جي

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169281
Class
1

 سويسرا، بازل٤٠٥٨ ،٦٧ روزينتالشتراسه

Applicant for
Correspondence
Trademark

19/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
1

الصنف

١٦٩٢٨١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

FLOCENTO
Goods/Services
Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; seed
treatment preparations; manures.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 البستنه والحراجه؛ مستحضرات عالج البذور؛،المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة
.أسمدة
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Date of

26/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
SAINT-GOBAIN WEBER
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Rue de Brie 77170 SERVON (FRANCE)

Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
169207
Class
2

Goods/Services
Non-insulating paints; dyestuffs; pigments; varnishes (other
than insulating varnish); lacquers (paints); coatings (paints) ;
preservatives against rust; preparations for the protection of
building materials, namely anti-corrosion preparations, coating
preparations with water-repellent properties (paints); mastics
(natural resins).

26/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

جوبين ويبر-سانت
فرنسا
شركة اجنبية

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

( سيرفون )فرنسا٧٧١٧٠ رو دي بري

2

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكرية ص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٦٩٢٠٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
دھانات غير عازلة؛ ملونات؛ صبغات؛ الورنيش )بخالف الورنيش العازل(؛ لكر او الكيه
،)الدھانات(؛ طالءات ]دھانات[؛ مواد الحافظة مضادة للصدأ؛ مستحضرات لحماية مواد البناء
 مستحضرات الطالء مع خصائص طاردة للمياه،والمعني بھا مستحضرات مضادة للتآكل
()دھانات(؛ صمغ او معاجين مصطكاوي )راتنجات طبيعية
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Date of

26/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
SAINT-GOBAIN WEBER
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Rue de Brie 77170 SERVON (FRANCE)

Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
169203
Class
2

Goods/Services
Non-insulating paints; dyestuffs; pigments; varnishes (other
than insulating varnish); lacquers (paints); coatings (paints) ;
preservatives against rust; preparations for the protection of
building materials, namely anti-corrosion preparations, coating
preparations with water-repellent properties (paints); mastics
(natural resins).

26/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

جوبين ويبر-سانت
فرنسا
شركة اجنبية

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

( سيرفون )فرنسا٧٧١٧٠ رو دي بري

2

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكرية ص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٦٩٢٠٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
دھانات غير عازلة؛ ملونات؛ صبغات؛ الورنيش )بخالف الورنيش العازل(؛ لكر او الكيه
،)الدھانات(؛ طالءات ]دھانات[؛ مواد الحافظة مضادة للصدأ؛ مستحضرات لحماية مواد البناء
 مستحضرات الطالء مع خصائص طاردة للمياه،والمعني بھا مستحضرات مضادة للتآكل
()دھانات(؛ صمغ او معاجين مصطكاوي )راتنجات طبيعية
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Date of

11/07/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Cosmo Trade
Nationality
: EGYPT
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 20 Almoarekh Mohamed Refaat St, Nozha,
Cairo
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
Trademark
169231
Class
3

11/07/2019

:تاريخ ايداع الطلب

كوزمو تريد
مصر
شركة اجنبية

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

 مصر،  ش المؤرخ محمد رفعت النزھة القاھرة٢٠
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
3
الصنف
١٦٩٢٣١

Goods/Services
Antiperspirants [toiletries]; Aromatics [essential oils]; Baths
(cosmetic preparations for--); bleaching preparations [decolorants]
for cosmetic purposes; Carbides of metal [abrasives]; cleaning
preparations; cleansing milk for toilet purposes; color-removing
preparations; colour-removing preparations; cosmetic kits;
cosmetics; Antiperspirants [toiletries]; Aromatics [essential oils];
Baths (cosmetic preparations for--); bleaching preparations
[decolorants] for cosmetic purposes; Carbides of metal [abrasives];
cleaning preparations; cleansing milk for toilet purposes; colorremoving preparations; colour-removing preparations; cosmetic kits;
cosmetics; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton wool for
cosmetic purposes; creams (cosmetics-); creams for leather; creams
(skin whitening); deodorant soap; dyes (cosmetic--); Emery;
Eyebrow cosmetics; Eyebrow pencils; Eyelashes (Adhesives for
affixing false--) Eyelashes (Cosmetic preparations for--); Eyelashes
(False); Hair colorants; Hair dyes; Hair lotions; Hair spray; Hair
waving preparations; Jelly (Petroleum--) for cosmetic purposes; Kits
(Cosmetic); Lipsticks; Lotions for Cosmetic Purposes; Lotions
(Tissues impregnated with cosmetic--); Make-up; Make-up powder;
Make-up Preparations; Make-up removing preparations; Mascara;
Masks (Beauty--); Nail art stickers; Nail care preparations; Nail
Polish; Nail Varnish; Nails; Pencils (cosmetic-); Pencils (Eyebrow-);
Perfumery; perfumes; Powder (make-up-); Shampoos; Sharpening
preparations; Shaving soap; Skin care (cosmetic preparations for--);
Smoothing preparations [Starching]; Soap; Soap [Antiperspirant];
Sunscreen preparations; Sun-tanning preparations [cosmetic];
Varnish (Nail--); nail Varnish-removing preparations.cotton sticks for
cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic purposes; creams
(cosmetics-); creams for leather; creams (skin whitening); deodorant
soap; dyes (cosmetic--); Emery; Eyebrow cosmetics; Eyebrow
pencils; Eyelashes (Adhesives for affixing false--) Eyelashes
(Cosmetic preparations for--); Eyelashes (False); False eyelashes;
Hair colorants; Hair dyes; Hair lotions; Hair spray; Hair waving
preparations; Jelly (Petroleum--) for cosmetic purposes; Kits
(Cosmetic); Lipsticks; Lotions for Cosmetic Purposes; Lotions
(Tissues impregnated with cosmetic--); Make-up; Make-up powder;
Make-up Preparations; Make-up removing preparations; Mascara;
Masks (Beauty--); Nail art stickers; Nail care preparations; Nail
Polish; Nail Varnish; Nails; Pencils (cosmetic-); Pencils (Eyebrow-);
Perfumery; perfumes; Powder (make-up-); Shampoos; Sharpening
preparations; Shaving soap; Skin care (cosmetic preparations for--);
Smoothing preparations [Starching]; Soap; Soap [Antiperspirant];
Sunscreen preparations; Sun-tanning preparations [cosmetic];
Varnish (Nail--); Varnish-removing preparations.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 مستحضرات،( عطور )زيوت عطرية،(مضادات العرق )مواد تواليت
، مستحضرات قصر )مزيالت ألوان( ألغراض التجميل،تجميلية لإلستحمام
 حليب منظف، مستحضرات تنظيف،(كربيدات المعادن )مواد سحج سنفرة
 أطقم، مستحضرا إزالة األلوان، مستحضرا إزالة األلوان،ألغراض الزينة
 غزل قطني، أعواد قطن ألغراض التجميل، مستحضرات تجميل،تجميل
 كريمات لتبييض، كريمات للجلد المدبوغ، كريمات تجميلية،ألغراض التجميل
 مسحوق سحج، أصباغ تجميلية، صابون إلزالة الروائح الكريھة،البشرة
 لواصق لتثبيت، أقالم حواجب، مستحضرات تجميل الحواجب،()سنفرة
 ملونات، رموش مستعارة، مستحضرات تجميل الرموش،الرموش المستعارة
، رذاذ )سبراي( للشعر، غسوالت )لوشن( للشعر، أصباغ للشعر،للشعر
 طالء، أطقم تجميل، ھالم نفطي ألغراض التجميل،مستحضرات تجعيد الشعر
 مناديل ورقية مشربة بغسوالت، غسوالت )لوشن( ألغراض التجميل،الشفاة
 مستحضرات، مستحضرات مكياج، مساحيق مكياج، مكياج،)لوشن( تجميلية
 مستحضرات، ملصقات فنية لألظافر، أقنعة تجميلية، مسكرة،إزالة مكياج
، أقالم تجميلية، أظافر مستعارة، أظافر،  طالء، ملمع أظافر،العناية بأظافر
 شامبو مستحضرات سن، مساحيق مكياج، عطور، عطور،أقالم الحواجب
 مستحضرات، مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة، صابون حالقة،()شحذ
 صابون إلزالة الروائح، صابون مضاد للعرق، صابون، تنشية،تنعيم
 مستحضرات السمرار البشرة، مستحضرات الوقاية من الشمس،الكريھة
 مستحضرات إزالة، طالء أظافر،(بالتعرض للشمس )مستحضرات تجميل
طالء االظافر
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Date of

15/09/2019

15/09/2019

:تاريخ ايداع الطلب

زھير سعدي رمضان الشيخ صالح

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
١١٥٩٣ ,٣٨٠٤٥:ب. ص، القويسمة- عمان

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

القويسمة-  عمان١١٥٩٣ -٣٨٠٤٥ ب.ص

عنوان التبليغ

١٦٩٠٤٦

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Zuheir saadi ramadan
alshaik saleh
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman -kwasma , P.O.Box: 38045, 11593

Applicant for
P.O.Box 38045 -11593 amman -kwasma
Correspondence
Trademark
169046
Class
3

Goods/Services
Sand paper, abrasive materrial in sheets or discs

3

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع
ورق سنفره او اقراص سنفره
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تاريخ ايداع الطلب:

26/09/2019

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

لو﷼
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
L'OREAL
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 14, rue Royale, 75008 Paris, France

 ،١٤رو رويال ٧٥٠٠٨ ،باريس  ،فرنسا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٠٥١

26/09/2019

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

3

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169051
Class
3

Trademark

JASMIN D’EAU
من اجل البضائع/الخدمات التالية
الصابون المعطر؛ العطور؛ ماء الكولونيا العطري؛ المياه العطرية؛ المستحضرات العطرية؛
مزيالت الروائح الكريھة لالستخدام الشخصي؛ عسوالت وكريمات مع َّطرة للجسم؛ الزيوت
العطرية.

Goods/Services
Perfumed soaps ; perfumes; eau de cologne ; toilet waters; eau
de parfum ; personal deodorants; scented body lotions and
creams ; essential oils.
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تاريخ ايداع الطلب:

07/10/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة جوزف ب .عماطوري ش.م.م.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

لبنان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سـن الفيل ١٠٧ ،شارع كميل شمعون ،الجمھورية اللبنانية

شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك( ص.ب -٧٧٨٠
 ٧١ ١١١١٨شارع الشريف ناصر بن جميل ،وادي صقرة ،
عمان
3
الصنف
١٦٩٠٦٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات تجميل ،عطور ،زيوت عطرية ،صابون ،شامبو ،بلسم للشعر.

07/10/2019

Date of

Applicant Name:

JOSEPH B. AMATOURY
SARL
Nationality
: LEBANON
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sin El Fil, 107 Camille Chamoun Street,
Lebanon
Applicant for
Correspondence

)Trimark Consulting Company (Trimark
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
169069
Class
3

Trademark

Goods/Services
Cosmetics, perfumes, essential oils, soap, shampoo, hair
conditioner.
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تاريخ ايداع الطلب:

29/10/2019

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

اكسون موبيل كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Name Applicant:
Exxon Mobil Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, USA

 ٥٩٥٩الس كوليناس بوليفارد ،ارفينغ ،تكساس
٧٥٠٣٩ـ ،٢٢٩٨الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣٠٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
السائل المنظف للزجاج األمامي.

الصنف

29/10/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

3

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169305
Class
3

Trademark

Goods/Services
Windshield cleaner fluid.
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تاريخ ايداع الطلب:

29/10/2019

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

اكسون موبيل كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Exxon Mobil Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, USA

 ٥٩٥٩الس كوليناس بوليفارد ،ارفينغ ،تكساس
٧٥٠٣٩ـ ،٢٢٩٨الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٩١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
السائل المنظف للزجاج األمامي.

الصنف

29/10/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

3

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169291
Class
3

Trademark

Goods/Services
Windshield cleaner fluid.
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تاريخ ايداع الطلب:

29/10/2019

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

اكسون موبيل كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Exxon Mobil Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, USA

 ٥٩٥٩الس كوليناس بوليفارد ،ارفينغ ،تكساس
٧٥٠٣٩ـ ،٢٢٩٨الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريھص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٥٣

الصنف

29/10/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

3

من اجل البضائع/الخدمات التالية
السائل المنظف للزجاج األمامي.
اشتراطات خاصة :ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باللون االحمر وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169253
Class
3

Trademark

Goods/Services
Windshield cleaner fluid.
Special condition: The registration of this trademark should be
in red color according to the print filed with the application.
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تاريخ ايداع الطلب:

30/10/2019

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

اكسون موبيل كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Exxon Mobil Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, USA

 ٥٩٥٩الس كوليناس بوليفارد ،ارفينغ ،تكساس
٧٥٠٣٩ـ ،٢٢٩٨الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريھص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٨٠

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
السائل المنظف للزجاج األمامي.
اشتراطات خاصة :ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون بااللوان االزرق واالحمر وذلك
بموجب النموذج المودع مع الطلب.

30/10/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

3

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169280
Class
3

Trademark

Goods/Services
Windshield cleaner fluid.
Special condition: The registration of this trademark should be
in blue and red colors according to the print filed with the
application.
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تاريخ ايداع الطلب:

12/11/2019

اسم طالب التسجيل:

كولجيت-بالموليف كومباني

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Colgate-Palmolive
Company
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 300 Park Avenue, New York, New York
10022, USA

 ٣٠٠بارك افينيو ،نيويورك ،نيويورك  ،١٠٠٢٢الواليات
المتحدة االميركية

Applicant for
Correspondence

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٤١

12/11/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
منظفات االسنان؛ معجون األسنان؛ جل األسنان؛ غسوالت الفم
اشتراطات خاصة :ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون بااللوان االحمر واالخضر واالزرق
واالبيض وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب

3

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169241
Class
3

Trademark

Goods/Services
Dentifrices; toothpaste; tooth gel; mouthwash
Special condition: The registration of this trademark should be
in red, green, blue and white colors according to the print filed
with the application
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تاريخ ايداع الطلب:

12/11/2019

اسم طالب التسجيل:

كولجيت-بالموليف كومباني

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Colgate-Palmolive
Company
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 300 Park Avenue, New York, New York
10022, USA

 ٣٠٠بارك افينيو ،نيويورك ،نيويورك  ،١٠٠٢٢الواليات
المتحدة االميركية

Applicant for
Correspondence

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٤٠

12/11/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
منظفات االسنان؛ معجون األسنان؛ جل األسنان؛ غسوالت الفم.
اشتراطات خاصة :ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األحمر والرمادي واألزرق
واألبيض وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

3

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169240
Class
3

Trademark

Goods/Services
Dentifrices; toothpaste; tooth gel; mouthwash.
Special condition: The registration of this trademark should be
in red, gray, blue and white colors according to the print filed
with the application.
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تاريخ ايداع الطلب:

14/11/2019

اسم طالب التسجيل:

كولجيت-بالموليف كومباني

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Colgate-Palmolive
Company
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 300 Park Avenue, New York, New York
10022, USA

 ٣٠٠بارك افينيو ،نيويورك ،نيويورك  ،١٠٠٢٢الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣٢٠

14/11/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
منظفات االسنان؛ معجون األسنان؛ جل األسنان؛ غسوالت الفم
اشتراطات خاصة :ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون بااللوان االحمر واالزرق واالبيض
وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب

Applicant for
Correspondence

3

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169320
Class
3

Trademark

Goods/Services
Dentifrices; toothpaste; tooth gel; mouthwash
Special condition: The registration of this trademark should be
in red, blue and white colors according to the print filed with the
application
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تاريخ ايداع الطلب:

27/11/2019

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

تارجيت براندز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١٠٠٠نيكوليت مول ،مينيابوليس ،مينيسوتا ،٥٥٤٠٣
الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ٠ ،عمان
االردن3
الصنف
١٦٩١٧٠

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
169170
Class
3

Trademark

CASALUNA
من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات تجميل ،منتجات للعناية الشخصية و تحديدًا و كولونيا و عطور و خرزات
استحمام و رقائق استحمام و زيوت استحمام و ھالمات استحمام و أمالح استحمام و رغوة
استحمام و مستحضر عناية بالبشرة غير طبي في طبيعة مرطب للجسم و زيت للجسم و
غسول للجسم و مقشر للجسم و صابون للجسم و غسول للجسم و بخاخ للجسم و فقاعات
للحمام و كريم للجسم و كريم للوجه و صابون للوجه و كريمات للبشرة و صابون للبشرة و
زيوت عطرية لالستخدام الشخصي و زيوت عطرية و زيوت معطرة و منقوع للقدم غير طبي
و رشاش فواح للجسم و مرطب فواح للجسم و غسوالت و غسول لأليدي و غسول للوجه و
مرطب للشفاه و ملمع للشفاه و شامبو و بلسم للشعر و ھالمات للشعر و زيوت للشعر و كريم
تدليك و غسول تدليك و زيت تدليك و طالء أظافر و مسحوق للجسم و كريم استحمام و ھالم
استحمام و صابون لأليدي و مستحضرات لتطھير اليد و منظفات غير طبية للبشرة ،أوراق
عطرية و بخور و أكياس ،عطور للغرف ،أجھزة لتوزيع العطور للغرف ،عبوات عطور
للغرف ألجھزة توزيع العطور للغرف غير الكھربائية ،قناع ھالمي للعين ،رذاذات لمعطرات
الجو من الخيزران ،وسادات للعيون محتوية على عطور ،معطرات جو ومزيالت روائح
للغرف ،وسائد للمساج بالعطور

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء٤٧٩،٠٥٤/٨٨ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٦/١٨ :

Goods/Services
Cosmetics; personal care products, namely, cologne,
fragrances, bath beads, bath flakes, bath oil, bath gels, bath
salts, bath foam, non-medicated skin care preparation in the
nature of body mist, body oil, body lotion, body scrub, body
soap, body wash, body spray, bubble bath, body cream, face
cream, face soap, skin creams, skin soap, essential oils for
personal use, aromatic oils, scented oils, non-medicated foot
soaks, fragrant body splash, fragrant body mist, lotions, hand
lotion, face lotion, lip balm, lip gloss, shampoo, hair conditioner,
hair gels, hair oils, massage cream, massage lotion, massage
oil, nail polish, body powder, shower cream, shower gel, hand
soap, hand-sanitizing preparations, non-medicated skin
cleaners; potpourri, incense, sachets; room fragrances; room
fragrance dispensers; room fragrance refills for non-electric
room fragrance dispensers; gel eye mask; air fragrance reed
diffusers; eye pillows containing fragrances; air fresheners and
room deodorizers; aromatherapy pillows
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88/479,054
Claim Date: 18/06/2019

24

Date of

05/12/2019

Applicant Name:

Industria De Diseno Textil,
S.A. (Inditex, S.A.)

Nationality
: SPAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex,
Arteixo (A Coruna), Spain
Applicant for
Correspondence
Trademark

05/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

(ايه. ) انديتكس اس.ايه.  اس،اندستريا دي ديزينو تكستايل

:اسم طالب التسجيل

اسبانيا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169228
Class
3

 آرتيكسو، اديفيسيو انديتكس،افينيدا دي ال ديبوتاسيون
 اسبانيا،()أيه كورونا
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
3
الصنف
١٦٩٢٢٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

STWD
Goods/Services
Non-medicated soaps; perfumery, essential oils, non-medicated
cosmetics, non-medicated hair lotions; non-medicated dentifrices;
shoe polish, creams and wax; tailor’s wax; shoemaker’s wax;
waxes for leather; wax (depilatory-); laundry wax; parquet floor
wax; shampoo; cosmetic kits; depilatory preparations; make-up
removing preparations; deodorants for human use (perfumery);
lip-sticks; pencils for cosmetic uses; hair spray and nail polish;
lacquer¬ remover preparations; tissues impregnated with
cosmetic lotions; cloths impregnated with a detergent for
cleaning; after shave lotions; lotions for cosmetic purposes;
make-up preparations; pomades for cosmetic purposes; stain
removers; sachets for perfuming linen; nail care preparations;
bleaching preparations (decolourants) for cosmetic purposes;
extracts of flowers (perfumes); incense; scented wood; decorative
transfers for cosmetic purposes; false eyelashes and nails;
pumice stone; potpourris fragrances; cosmetic preparations for
slimming purposes; cosmetic preparations for baths; waving
preparations for hair; washing preparations; toiletries; mouth
washes not for medical purposes; bath salts, not for medical
purposes; oils for toilet purposes; sun-tanning preparations
(cosmetics); eau de cologne; deodorant soaps; talcum powder for
toilet use; adhesives for cosmetic purposes; greases for cosmetic
purposes; abrasives; shaving preparations; colour brightening
chemicals for household purposes (laundry); cotton sticks for
cosmetic purposes; beauty masks; moustache wax; laundry
blueing; hair colorants; cosmetics for eyebrows; cleaning chalk;
shampoos for pets; cosmetics for animals; cosmetic creams;
disinfectant soap; cakes of soap; soap for foot perspiration;
detergents other than for use in manufacturing operations and for
medical purposes; laundry starch; cleansing milk for toilet
purposes; javelle water; dry¬-cleaning preparations; scented
water; perfumes; cosmetic preparations for eyelashes; cosmetic
preparations for skin care; make-up powder; adhesives for affixing
false hair; fabric softeners for laundry use; cosmetic dyes; colourremoving preparations; toilet waters.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 ومستحضرات التجميل غير، والزيوت األساسية، العطور،أنواع الصابون غير الطبي
 ملمع، مستحضرات لتنظيف األسنان غير عالجية، وغسوالت الشعر غير الطبية،العالجية
 الشمع، شموع للجلود، شمع صانع األحذية، شمع الخياط، والشمع، والكريمات،األحذية
 مجموعات مستحضرات، الشامبو، شمع األرضية الخشبية، شمع الغسيل،()مزيل الشعر
 مزيالت رائحة لالستخدام، مستحضرات إزالة المكياج، مستحضرات مزيل الشعر،التجميل
 رذاذ الشعر وطالء، أقالم لالستخدامات التجميلية، أحمر الشفاه،(البشري )العطور
 أنواع قماش، األنسجة المشربة بغسوالت التجميل، مستحضرات إزالة اللك،األظافر
، غسوالت ألغراض تجميلية، غسوالت بعد الحالقة،مشربة بالمنظفات للتنظيف
 أكياس معطرة لتعطير، مزيالت البقع، مراھم ألغراض تجميلية،مستحضرات المكياج
( مستحضرات التبييض )مزيالت األلوان، مستحضرات العناية باألظافر،البياضات
 رسوم منقولة، خشب معطر، بخور،( مستخلصات من الزھور )العطور،ألغراض تجميلية
 عطور، حجر الخفاف، الرموش واألظافر الصناعية،من سطح إلى آخر ألغراض التجميل
 مستحضرات، مستحضرات التجميل ألغراض التخسيس،زيج من أوراق الورد المجففة
، مستلزمات الزينة، مستحضرات الغسيل، مستحضرات لتمويج الشعر،التجميل لالستحمام
 زيوت، ليست لألغراض الطبية، أمالح االستحمام،غسوالت الفم ليست لألغراض الطبية
 ماء،( مستحضرات اسمرار لون الجلد بالشمس )مستحضرات التجميل،ألغراض الزينة
 مواد الصقة، مسحوق التالك الستعمال الزينة، أنواع صابون مزيلة للعرق،كولونيا
 المواد، مستحضرات الحالقة، مواد كاشطة، شحوم ألغراض تجميلية،ألغراض تجميلية
 أقنعة، أعواد قطنية ألغراض تجميلية،(الكيميائية السائلة لألغراض المنزلية )الغسيل
 أصباغ تلوين،  لصباغ األزرق لالستخدام في غسل المالبس، شمع إلزالة الشارب،تجميل
، الشامبو للحيوانات األليفة، طباشير التنظيف، مستحضرات التجميل للحاجبين،الشعر
، قالب من الصابون، صابون تطھير، كريمات تجميلية،مستحضرات تجميل للحيوانات
، منظفات أخرى لغير االستخدام في عمليات التصنيع وألغراض طبية،صابون لتعرق القدم
 ماء جافيل محلول )من كلوريد وھيبوكلوريت، حليب تطھير ألغراض الزينة،نشاء الغسيل
 مستحضرات التجميل، العطور، ماء معطر، مستحضرات التنظيف الجاف،(البوتاسيوم
 مواد الصقة لتثبيت، مسحوق الماكياج، مستحضرات التجميل للعناية بالبشرة،للرموش
 مستحضرات، األصباغ التجميلية، رقائق نسيجية لالستخدام في الغسيل،الشعر المستعار
. ماء التواليت،إزالة اللون
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تاريخ ايداع الطلب:

11/12/2019

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

دابر انديا ليمتد
الھند
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Dabur India Limited
Nationality
: INDIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 8/3, Asaf Ali Road, New Delhi 110 002,
India

 ،٨/٣اساف علي رود ،نيودلھي  ،٠٠٢ ١١٠الھند

Applicant for
Correspondence

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،ص .ب
 ٩٢١١٠٠عمان  ١١١٩٢االردن
١٦٩١٩٩

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات العناية بالبشرة ومستحضرات التبييض ومستحضرات التجميل غير الطبية
ومستحضرات العناية بالشعر ومعجون األسنان ومسحوق األسنان وغسول الفم ومنتجات
العناية باألسنان.

11/12/2019

Date of

3

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
169199
Class
3

Trademark

Goods/Services
Skin care preparations, bleaching preparations, non-medicated
cosmetics, hair care preparations, toothpaste, toothpowder,
mouthwash and dentifrice products.
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Date of

16/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

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

UNITED TRADEMARK & PATENT
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7,
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
169172
Class
3

Goods/Services
After-shave lotions; air fragrancing preparations; almond oil;
almond soap; aloe vera preparations for cosmetic purposes;
antiperspirant soap; antiperspirants [toiletries]; aromatics
[essential oils]; astringents for cosmetic purposes; balms, other
than for medical purposes; bath salts, not for medical purposes;
bath preparations, not for medical purposes; beauty masks;
breath freshening sprays; breath freshening strips; cleansers
for intimate personal hygiene purposes, non medicated;
cosmetic preparations for baths; cosmetic preparations for
eyelashes; cosmetic kits; cosmetic pencils; cosmetic
preparations for skin care; cosmetic dyes; cosmetics; cotton
swabs for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic
purposes; deodorant soap; deodorants for human beings or for
animals; dry shampoos; eau de Cologne; ethereal oils; eyebrow
cosmetics; eyebrow pencils; false eyelashes; false nails; hair
lotions; hair colorants; hair spray; hair conditioners; lacquerremoving preparations; lip glosses; lipstick cases; lipsticks;
lotions for cosmetic purposes; make-up preparations; make-up
removing preparations; make-up; make-up powder; mascara;
massage gels, other than for medical purposes; nail varnish;
nail care preparations; nail art stickers; nail varnish removers;
oils for cosmetic purposes; oils for perfumes and scents;
perfumery; perfumes; petroleum jelly for cosmetic purposes;
pomades for cosmetic purposes; potpourris [fragrances];
shampoos; skin whitening creams; soap; sun-tanning
preparations [cosmetics]; sunscreen preparations; talcum
powder, for toilet use; tissues impregnated with cosmetic
lotions; tissues impregnated with make-up removing
preparations; toilet water; vaginal washes for personal sanitary
or deodorant purposes.

16/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

سوين كوربوريشن
فلبين
شركة اجنبية

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

 الفليبين، مترو مانيال،  باساي سيتي،  تولينتينو ستريت٢٢١٤

ب.الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع ص
الطابق-مجمع شيكاغو-العبدلي- عمان١١١٩٠ -٩٢٥٨٥٢
٧ مكتي رقم-الثاني
3
الصنف
١٦٩١٧٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
;غسول ]لوشن[ لما بعد الحالقة; مستحضرات تعطير الھواء; زيت اللوز; صابون اللوز
مستحضرات الصبار ألغراض تجميلية; صابون مضاد للعرق; مضادات للعرق ]مواد
للتواليت[; عطور ]زيوت طيارة[; قابضات لالوعية الغراض التجميل; بالسم لغير األغراض
الطبية; امالح استحمام ليست لغايات طبية; مستحضرات استحمام لغير غايات طبية; اقنعة
تجميلية; رذاذات النعاش رائحة الفم; شرائح إنعاش النفس; مطھرات غير طبية للعناية
بالنظافة الشخصية; مستحضرات تجميلية لالستحمام; مستحضرات تجميل للرموش; اطقم
تجميل; اقالم تجميلية; مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة; اصباغ تجميلية; مستحضرات
تجميل; اعواد قطن الغراض التجميل; غزل قطني الغراض التجميل; صابون الزالة الروائح
الكريھة; مزيالت الروائح الكريھة للبشر أو للحيوانات; شامبو جاف; ماء الكولونيا; زيوت
;عطرية; مستحضرات تجميل الحواجب; اقالم الحواجب; رموش مستعارة; اظافر مستعارة
غسول ]لوشن[ للشعر; ملونات للشعر; رذاذ ]سبراي[ للشعر; بالسم للشعر; مستحضرات
ازالة الالكيه; ملمعات شفاه; علب أحمر الشفاه; طالء الشفاه; غسوالت ]لوشن[ الغراض
;التجميل; مستحضرات مكياج; مستحضرات ازالة المكياج; مكياج; مساحيق مكياج; مسكرة
مواد ھالمية للتدليك لغير األغراض الطبية; ملمع اظافر; مستحضرات العناية باالظافر; أظافر
;الصقة مصنعة; مزيالت طالء األظافر; زيوت لغايات التجميل; زيوت للعطور والروائح
صناعة عطور; عطور; فازلين الغراض التجميل; مراھم الغراض التجميل; مزيجات من
;اوراق الورد المجففة المعطرة ]روائح طيبة[; شامبو; كريمات تبييض البشرة; صابون
مستحضرات لإلسمرار ]مستحضرات تجميل[; مستحضرات الوقاية من الشمس; مسحوق
التالك للزينة; مناديل ورقية مشربة بغسوالت ]لوشن[ تجميلية; مناديل مبلّلة بمستحضرات
.إلزالة مواد التجميل; كولونيا; غسوالت مھبلية ألغراض الصحة الشخصية أو مزيلة للعرق
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تاريخ ايداع الطلب:

18/12/2019

اسم طالب التسجيل:

نادر محمد ماجد احمد شحروري

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
عمان -ام اذينه  ،ص.ب١١١٨٥ ,٨٥٢٧٣٤:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٨٥ -٨٥٢٧٣٤عمان -ام اذينه

رقم العالمة التجارية

١٦٩١٥٧

اعالن الجريدة الرسمية

18/12/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
منتجات العناية بالوجه ) كريم  ،قناع  ،األقنعة ( منتجات العناية بالجسم الوشن  ،كريم  ،زيت
مساج  ،جل االستحمام  ،امالح لغايات التجميل  ,مقشر للجسم صابون ) شامبو للشعر  ،بلسم
 ،زيت مجدد للشعر (

Nader Mohammad Majed
Ahmad Shahrouri
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman -um othaina, P.O.Box: 852734,
11185

3

Applicant for
P.O.Box 852734 -11185 amman -um
Correspondence
othaina
Trademark
169157
Class
3

Goods/Services
Facial Care Products (Cream, mask, masks) Body Care Products
)(Lotion, Cream, Massage Oil Shower Gel,, salts, Body Scrub,
(Hair Shampoo, Conditioner, Revitaling Hair Oil) soap
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تاريخ ايداع الطلب:

27/01/2020

اسم طالب التسجيل:

وفاء فايز محمد شرعان

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
عمان -القسطل  ،ص.ب١١١٨٠ ,٣٨٠٠٩:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٨٠ -٣٨٠٠٩عمان -القسطل

رقم العالمة التجارية

١٦٩١٥٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مواد تجميل ,معاجين حالقة ,كريمات البشرة ولوشن الجسم ,ھالم بترولي
الغراض التجميل ,جل الشعر ,شامبو الشعر والجسم

اعالن الجريدة الرسمية

27/01/2020

Date of

Applicant Name:

Wafa Fayez Mohammad
Sharan
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman -Qqal , P.O.Box: 38009, 11180

الصنف

3

Applicant for
P.O.Box 38009 -11180 amman -Qqal
Correspondence
Trademark
169153
Class
3

Goods/Services
Cosmetics, shaving pastes, skin creams, body
lotions, petroleum gel for cosmetic purposes,
,hair gel, hair shampoo and body
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تاريخ ايداع الطلب:

28/10/2019

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

اكسون موبيل كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Exxon Mobil Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, USA

 ٥٩٥٩الس كوليناس بوليفارد ،ارفينغ ،تكساس
٧٥٠٣٩ـ ،٢٢٩٨الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٩٦

الصنف

28/10/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

4

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169296
Class
4

Trademark

MOBIL DELVAC XHP
من اجل البضائع/الخدمات التالية
زيوت المحركات؛ زيوت محركات االحتراق الداخلي؛ الشحوم؛ زيوت تروس نقل الحركة

Goods/Services
Engine oils; motors oils; greases; gear oils.
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تاريخ ايداع الطلب:

29/10/2019

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

اكسون موبيل كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Exxon Mobil Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, USA

 ٥٩٥٩الس كوليناس بوليفارد ،ارفينغ ،تكساس
٧٥٠٣٩ـ ،٢٢٩٨الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريھص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٩٠

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الزيوت والشحوم الصناعية؛ المزلقات؛ زيوت المحركات؛ زيوت محركات؛ زيوت التشحيم؛
الشحوم؛ مزلقات المحركات االصطناعية؛ الشمع؛ المنتجات السائلة االساسية الناتجة عن
تكرير النفط؛ الوقود؛ وقود المحركات وتحديدا :وقود البنزين والديزل؛ الغاز الطبيعي
المضغوط.

29/10/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

4

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169290
Class
4

Trademark

Goods/Services
;Industrial oils and greases; lubricants; motor oils; engine oils
;lubricating oils; greases; synthetic engine lubricants; waxes
basestocks; fuels; motor fuels, namely gasoline and diesel
fuels; compressed natural gas.
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تاريخ ايداع الطلب:

29/10/2019

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

اكسون موبيل كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Exxon Mobil Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, USA

 ٥٩٥٩الس كوليناس بوليفارد ،ارفينغ ،تكساس
٧٥٠٣٩ـ ،٢٢٩٨الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٥٦

الصنف

29/10/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

4

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الزيوت والشحوم الصناعية؛ المزلقات؛ زيوت المحركات؛ زيوت محركات؛ زيوت التشحيم؛
الشحوم؛ مزلقات المحركات االصطناعية؛ الشمع؛ المنتجات السائلة االساسية الناتجة عن
تكرير النفط؛ الوقود؛ وقود المحركات وتحديدا :وقود البنزين والديزل؛ الغاز الطبيعي
المضغوط.
اشتراطات خاصة :ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باللون االحمر وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169256
Class
4

Trademark

Goods/Services
;Industrial oils and greases; lubricants; motor oils; engine oils
;lubricating oils; greases; synthetic engine lubricants; waxes
basestocks; fuels; motor fuels, namely gasoline and diesel
fuels; compressed natural gas.
Special condition: The registration of this trademark should be
in red color according to the print filed with the application.
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تاريخ ايداع الطلب:

30/10/2019

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

اكسون موبيل كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Exxon Mobil Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, USA

 ٥٩٥٩الس كوليناس بوليفارد ،ارفينغ ،تكساس
٧٥٠٣٩ـ ،٢٢٩٨الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٥٩

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الزيوت والشحوم الصناعية؛ المزلقات؛ زيوت المحركات؛ زيوت محركات؛ زيوت التشحيم؛
الشحوم؛ مزلقات المحركات االصطناعية؛ الشمع؛ المنتجات السائلة االساسية الناتجة عن
تكرير النفط؛ الوقود؛ وقود المحركات وتحديدا :وقود البنزين والديزل؛ الغاز الطبيعي
المضغوط.
اشتراطات خاصة :ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون بااللوان االزرق واالحمر وذلك
بموجب النموذج المودع مع الطلب.

30/10/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

4

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169259
Class
4

Trademark

Goods/Services
;Industrial oils and greases; lubricants; motor oils; engine oils
;lubricating oils; greases; synthetic engine lubricants; waxes
basestocks; fuels; motor fuels, namely gasoline and diesel
fuels; compressed natural gas.
Special condition: The registration of this trademark should be
in blue and red colors according to the print filed with the
application.
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تاريخ ايداع الطلب:

01/12/2019

اسم طالب التسجيل:

الشركة العربية لتجارة المواد البترولية

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

جده -المدينه الصناعية -السعودية

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
4
الصنف
١٦٩١١١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات منع االنزالق للسيور)األحزمة( وشحم للسيور)لالحزمة( وزيت قطران الفحم
وزيت الوقود )زيت االحتراق السريع( وزيت الديزل وخلطات الوقود المتبخر وزيت الوقود
وشحم للسيور )األحزمة( والشحم الصناعي )شحوم صناعية( والزيت الصناعي )زيوت
صناعية( وشحوم التزليق والتشحيم وزيت التزليق والتشحيم.
اشتراطات خاصة :العالمة محددة بااللوان االحمراالزرق و األبيض حسب النموذج المودع
لدى مسجل العالمات التجارية

01/12/2019

Date of

Applicant Name:

The Arabian Petroleum
Supply Co.
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Jeddah- The Industrial Area- Saudi Arabia

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman - Jordan
169111
Class
4

Trademark

Goods/Services
Belts (Non-slipping preparations for-), Belts (Grease for), Coal
tar oil, Combustible oil, Diesel oil, Fuel mixtures (Vaporized-),
Fuel oil, Grease for Belts, Industrial Grease, Industrial oil,
Lubricating Grease, Lubricating Oil.
Special condition: Claiming Colors red, blue and white as per
the specimen filed at the Trademark Office
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تاريخ ايداع الطلب:

01/12/2019

اسم طالب التسجيل:

الشركة العربية لتجارة المواد البترولية

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

جده -المدينه الصناعية -السعودية

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
4
الصنف
١٦٩١١٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات منع االنزالق للسيور)األحزمة( وشحم للسيور)لالحزمة( وزيت قطران الفحم
وزيت الوقود )زيت االحتراق السريع( وزيت الديزل وخلطات الوقود المتبخر وزيت الوقود
وشحم للسيور )األحزمة( والشحم الصناعي )شحوم صناعية( والزيت الصناعي )زيوت
صناعية( وشحوم التزليق والتشحيم وزيت التزليق والتشحيم.
اشتراطات خاصة :العالمة محددة بااللوان االحمراالزرق و األبيض حسب النموذج المودع
لدى مسجل العالمات التجارية

01/12/2019

Date of

Applicant Name:

The Arabian Petroleum
Supply Co.
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Jeddah- The Industrial Area- Saudi Arabia

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169112
Class
4

Trademark

Goods/Services
Belts (Non-slipping preparations for-), Belts (Grease for), Coal
tar oil, Combustible oil, Diesel oil, Fuel mixtures (Vaporized-),
Fuel oil, Grease for Belts, Industrial Grease, Industrial oil,
Lubricating Grease, Lubricating Oil.
Special condition: Claiming Colors red, blue and white as per
the specimen filed at the Trademark Office
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تاريخ ايداع الطلب:

18/12/2019

اسم طالب التسجيل:

شانغھاي اليكتريك جروب كو ،ليمتد.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ، ٣٠إف ،نو  ٨شينغيي رود شانغھاي الصين

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
4
الصنف
١٦٩١٩٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الطاقة الكھربائية
اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان األزرق و األخضر واالسود

18/12/2019
Shanghai Electric Group
Co., Ltd.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 30F, No. 8 XingYi Road, ShangHai, China

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman - Jordan
169194
Class
4

Trademark

Goods/Services
Electrical energy
Special condition: Claiming blue and green colors and black
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تاريخ ايداع الطلب:

18/12/2019

اسم طالب التسجيل:

شانغھاي اليكتريك جروب كو ،ليمتد.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ، ٣٠إف ،نو  ٨شينغيي رود شانغھاي الصين

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
4
الصنف
١٦٩٠٢٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الطاقة الكھربائية.

18/12/2019
Shanghai Electric Group
Co., Ltd.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 30F, No. 8 XingYi Road, ShangHai, China

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169028
Class
4

Trademark

Goods/Services
Electrical energy.
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تاريخ ايداع الطلب:

13/06/2018

اسم طالب التسجيل:

اسيتي ھايجين اند ھيلث اكتيبوالغ

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

سويد
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٠٣ ٤٠٥جوتبورغ ،السويد

ابو غزالة للملكية الفكرية  -ص.ب  ٩٢١١٠٠عمان ١١١٩٢
االردن
5
الصنف
١٦٩٠٢٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصحية القابلة لالمتصاص وفوط صحية وسدادات قطنية ومناشف والمالبس
الداخلية الستخدامھا كحماية للحيض أو سلس البول ،ضمادات للحيض ،مناشف صحية،
مستحضرات لالستخدام في النظافة المھبلية )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
169026
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.

38

Date of

02/09/2019

Applicant Name:

Belal Ayyoub Abdullah Al
Ayyaoub /ahmad abdallah
mohammad al hamouri
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address irbed al ramtha -banks str, Ramtha,
P.O.Box: 203, 11732
Applicant for
P.O.Box 203 -11732 irbed al ramtha Correspondence
banks str
Trademark
169092
Class
5

Goods/Services
herb teas for medicinal purposes

02/09/2019

:تاريخ ايداع الطلب

احمد عبا محمد الحموري/ بالل ايوب عبد ﷲ االيوب

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
١١٧٣٢ ,٢٠٣:ب. ص، اربد الرمثا ش البنوك

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 اربد الرمثا ش البنوك١١٧٣٢ -٢٠٣ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

5

الصنف

١٦٩٠٩٢

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
شاي اعشاب طبية
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تاريخ ايداع الطلب:

13/10/2019

اسم طالب التسجيل:

بوش ھيلث ايرالند ليمتد

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

ايرلندا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

13/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

 ٣٠١٣ليك درايف ،سيتيويست بيزنيس كامبوس ،دبلن ،٢٤
ايرلندا

Bausch Health Ireland
Limited
Nationality
: IRELAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 3013 Lake Drive, Citywest Business
Campus, Dublin 24, Ireland

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

Applicant for
Correspondence

١٦٩٢٦٦

Applicant Name:

الصنف

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169266
Class
5

Trademark

LUMIFY
من اجل البضائع/الخدمات التالية
قطرات للعين

Goods/Services
Eye drops
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تاريخ ايداع الطلب:

13/10/2019

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

سانت ناتوريل ايه .جي .لتي
كندا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

13/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

 ٣٥٥٥ماتي بلفد ،دور سي ،بروسارد ،كيبيك ،كندا ،جيه ٤
واي  ٢بيه ٤
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
5
الصنف
١٦٩٠٥٢

Date of

Applicant Name:
Sante Naturelle A.G. Ltee
Nationality
: CANADA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 3555 Matte BLVD, Door C, Brossard,
Quebec, Canada, J4Y2P4
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169052
Class
5

Trademark

TENDOFLEX
من اجل البضائع/الخدمات التالية
المكمالت الغذائية الطبيعية آلالم المفاصل وبالتحديد التھاب األوتار واعتالل األوتار وآالم
الكتف المرتبطة بالتھاب األوتار وآالم الكوع المرتبطة بالتھاب األوتار وآالم الساق والكاحل
المرتبطة بالتھاب أوتار القدم )وتر أخيل( وآالم القدم المرتبطة بالتھاب اوتار القدم )وتر
اللفافة األخمصية(

Goods/Services
Natural dietary supplements for joint pain, namely, tendonitis,
tendinopathy, shoulder pain associated with tendonitis, elbow
pain associated with tendonitis, leg and ankle pain associated
with Achilles tendonitis, foot pain associated with plantar
fasciitis
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تاريخ ايداع الطلب:

13/10/2019

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

لي ايربوالريو اس.ار.ال.
ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
L'ERBOLARIO S.r.l.
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Viale Milano 74, Lodi, Italy

فيالي ميالنو  ،٧٤لودي ،ايطاليا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٩٤

13/10/2019

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

5

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات تنقية الھواء وإزالة الروائح الكريھة من الجو؛ مزيالت الروائح الكريھة عدا عن
تلك المستخدمة لالستعمال الشخصي؛ كريمات البشرة والزيوت والبودرة لألغراض الطبية؛
المستحضرات الصحية؛ مستحضرات االغتسال لألغراض الطبية؛ المكمالت الغذائية؛ أغذية
ومستحضرات الحمية المخصصة لالستخدام الطبي وأغذية لألطفال الرضع؛ األعشاب
الدوائية؛ منقوع األعشاب؛ المطھرات؛ طاردات حشرات.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169294
Class
5

Trademark

Goods/Services
Air purifying and air deodorizing preparations; deodorants,
other than for personal use; skin creams, oil and powders for
medical purposes; hygienic preparations; douching
preparations for medical purposes; food supplements; dietetic
;food and substances adapted for medical use, food for babies
medicinal herbs; herb infusions; disinfectants; insect repellents.
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Date of

21/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Blue Ocean Co. For
Manufacturing Detergents
and Disinfectants
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Alqastal, Amman, P.O.Box: 840791,
11181
Applicant for
Correspondence
Trademark

Trimark Consulting Company (Trimark)
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
169056
Class
5

Goods/Services
: Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary
preparations for medical purposes; dietetic food and
substances adapted for medical or veterinary use, food for
babies; dietary supplements for humans and animals; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides .

21/10/2019

:تاريخ ايداع الطلب

المحيط االزرق لصناعة المنظفات والمطھرات

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

١١١٨١ ,٨٤٠٧٩١:ب. ص،  عمان,القسطل

-٧٧٨٠ ب.شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك( ص
،  وادي صقرة، شارع الشريف ناصر بن جميل٧١ ١١١١٨
عمان
5
الصنف
١٦٩٠٥٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مواد واغذية حمية معدة،  مستحضرات صحية لغايات طبية، مستحضرات صيدالنية وبيطرية
 مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان، لالستعمال الطبي او البيطري واغذية للرضع واالطفال
،  مطھرات،  مواد حشو األسنان وشمع طب االسنان، والحيوان ؛ لصقات ومواد ضماد
. مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب، مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة
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تاريخ ايداع الطلب:

30/10/2019

اسم طالب التسجيل:

ام اس فارما فينشرز القابضة ذ.م.م

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

بحرين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

البحرين-ميناء المنامه التجاري-البرج الغربي ط٢٢م٢٢٣٩
مبنى  ١٤٥٩شارع  ، ٤٦٢٦ص.ب٦ ,٢٠٧٠٥:
ص.ب  ١١١٩٥ -١٧٥١٦عمان  /الدوار السابع بناية زھران
بالزا
5
الصنف
١٦٩١٣٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضر دوائي وصيدالني يستخدم لعالج مرض الشلل الرعاشي

30/10/2019

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
169134
Class
5

Goods/Services
pharmceuticaland medicinal product used to treat parkinson's
disease
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تاريخ ايداع الطلب:

30/10/2019

اسم طالب التسجيل:

ام اس فارما فينشرز القابضة ذ.م.م

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

بحرين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

البحرين-ميناء المنامه التجاري-البرج الغربي ط٢٢م٢٢٣٩
مبنى  ١٤٥٩شارع  ، ٤٦٢٦ص.ب٦ ,٢٠٧٠٥:
ص.ب  ١١١٩٥ -١٧٥١٦عمان  /الدوار السابع بناية زھران
بالزا
5
الصنف
١٦٩١٣٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضر دوائي وصيدالني يستخدم لعالج تضخم البروستاتا

30/10/2019

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
169133
Class
5

Goods/Services
pharmaceutical and medicinal product used to treat prostatic
hyperplasia
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Date of

05/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Merck KGaA
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Frankfurter Strasse 250, D-64293
Darmstadt, Germany

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for use in the field of oncology
Special condition: The registration of this trademark should be
in blue color according to the print filed with the application.

:تاريخ ايداع الطلب

ميرك كيه جي ايه ايه
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، دارمشتات٦٤٢٩٣ -دي، ٢٥٠ فرانكفورتر شتراسيه

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169277
Class
5

05/11/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
5

الصنف

١٦٩٢٧٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.المستحضرات الصيدالنية لالستخدام في مجال األورام
 ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باللون األزرق وذلك بموجب:اشتراطات خاصة
.النموذج المودع مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب:

07/11/2019

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

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

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
DSM IP Assets B.V.
Nationality
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen, The
Netherlands

ھيت اوفرلون  ٦٤١١ ،١تي اي ھيرلين ،ھولندا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣١١

الصنف

07/11/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169311
Class
5

Trademark

PEFAKIT
من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصيدالنية الكيميائية؛ مستحضرات التشخيص لالستخدامات الطبية

Goods/Services
Chemical pharmaceuticals; diagnostic preparations for medical
purposes
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تاريخ ايداع الطلب:

10/11/2019

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

ميرك كيه جي ايه ايه
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Merck KGaA
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Frankfurter Strasse 250, D-64293
Darmstadt, Germany

فرانكفورتر شتراسيه ، ٢٥٠دي ٦٤٢٩٣ -دارمشتات ،المانيا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٧٦

10/11/2019

الصنف

Date of

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169276
Class
5

Trademark

PEDLUMI
من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصيدالنية المستخدمة في مجال علم األورام ،حيث ال يستخدم أي شيء مما
سبق ذكره فيما يتعلق بمعالجة اإلنصمام أو لمعالجة التشوھات الشريانية الوريدية )ايه في ام
اس(.

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for use in the field of oncology,
none of the aforementioned for use in relation to embolization,
or for the treatment of arteriovenous malformations (AVMs).
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تاريخ ايداع الطلب:

10/11/2019

اسم طالب التسجيل:

بوھرينجر انجيلھايم فيتميديكا جي ام بي اتش

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Boehringer Ingelheim
Vetmedica GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 55218 Ingelheim, Germany

 ٥٥٢١٨انجيلھايم ،المانيا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٤٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
لقاحات للماشيه

10/11/2019

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169244
Class
5

Trademark

Goods/Services
Vaccines for cattle
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تاريخ ايداع الطلب:

12/11/2019

اسم طالب التسجيل:

اورسافارم ارزنيميتل جي ام بي اتش

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Ursapharm Arzneimittel
GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Industriestrasse 35, 66129 Saarbrucken,
Germany

اندستريستراس  ٦٦١٢٩ ،٣٥ساربروكين  ،المانيا

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع ,عمان -االردن
١٦٩٠٨١

12/11/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الكريمات الدوائية ،الكريمات الصيدالنية ،المراھم الخاصة بالعيون ،غسول للعين ،قطرات
للعين ،مستحضرات خاصة بالعيون ،مراھم للعين.

5

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169081
Class
5

Trademark

Goods/Services
medicated creams; pharmaceutical creams; ophthalmological
;ointments; collyrium; eye drops; ophthalmologic preparations
eye ointments.
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Date of

19/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

19/11/2019

:تاريخ ايداع الطلب

بوش ھيلث ايرالند ليمتد

:اسم طالب التسجيل

ايرلندا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

Bausch Health Ireland
Limited
Nationality
: IRELAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 3013 Lake Drive, Citywest Business
Campus, Dublin 24, Ireland

،٢٤  دبلن، سيتيويست بيزنيس كامبوس، ليك درايف٣٠١٣
ايرلندا

Applicant for
Correspondence

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169279
Class
5

5

الصنف

١٦٩٢٧٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

VYZULTA
Goods/Services
pharmaceutical preparations and substances for the treatment
of ophthalmological and ocular diseases and disorders.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات والمواد الصيدالنية لمعالجة األمراض واالضطرابات العينية والبصرية
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تاريخ ايداع الطلب:

25/11/2019

اسم طالب التسجيل:

سارية انفستمنت ھولدنغ ،ش.م.ل.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

لبنان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

بيروت ،الوسط التجاري ،لبنان

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
5
الصنف
١٦٩٢٢١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
قطن معقم ،مستحضرات صيدالنية لعالج قشرة الرأس ،مرھم الصابون )صابون كحولي
مضاف اليه الكافور وخالصات االعشاب(.

25/11/2019

Date of

Applicant Name:

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

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169221
Class
5

Trademark

Goods/Services
Aseptic cotton; pharmaceutical preparations for treating
dandruff; opodeldoc.
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تاريخ ايداع الطلب:

27/11/2019

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

تارجيت براندز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

27/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

 ١٠٠٠نيكوليت مول ،مينيابوليس ،مينيسوتا ،٥٥٤٠٣
الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
5
الصنف
١٦٩١٤٦

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
169146
Class
5

Trademark

CASALUNA
من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات عشبية مستخدمة للمساعدة في النوم واالسترخاء ،مكمالت عشبية ،وسائد للعيون
للغايات الطبية
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء٤٧٩،٠٥٤/٨٨ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٦/١٨ :

Goods/Services
Herbal drinks used to aid in sleep and relaxation; herbal
supplements; eye pillows for medical purposes
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88/479,054
Claim Date: 18/06/2019
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Date of

28/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Cend Limited
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5th Floor, Voyager House, Chicago
Avenue, Manchester Airport, Manchester,
England, M90 3DQ, United Kingdom
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169089
Class
5

Goods/Services
Vitamin supplements; preparations of vitamins; vitamin tablets;
multivitamins; dietary supplements; enzyme dietary
supplements; glucose dietary supplements; nutritional
supplements; amino acid supplements; mineral supplements;
food supplements for dietetic use; herbal extracts for medical
purposes; meal replacement powders; nutritional drink mixes
for use as a meal replacement; drinks predominantly of
vitamins; vitamin drinks; health food supplements made
principally of minerals; health food supplements made
principally of vitamins; herbal dietary supplements for persons
special dietary requirements; dried milk-based products for
meal replacements; food supplements (non-medicated) being
glucose confectionery.

28/11/2019

:تاريخ ايداع الطلب

سيند ليميتد
بريطانيا
شركة اجنبية

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

 مانشستر، شيكاغو أفينيو، فوياجير ھاوس،فيفث فلور
 المملكة،  دي كيه٣ ٩٠ إم، إنجلترا، مانشستر،إيربورت
المتحدة
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
5
الصنف
١٦٩٠٨٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، الفيتامينات المتعددة، أقراص الفيتامينات، مستحضرات الفيتامينات،مكمالت الفيتامينات
 المكمالت، مكمالت الجلوكوز الغذائية، مكمالت اإلنزيم )الخميرة( الغذائية،المكمالت الغذائية
 المكمالت الغذائية المستخدمة، المكمالت المعدنية، مكمالت األحماض األمينية،الغذائية
 خالئط، مساحيق )بودرة( بدائل الوجبات، مستخلصات عشبية لألغراض الطبية،بالحمية
، مشروبات بالغالب أساسھا من الفيتامينات،شراب غذائي لالستخدام كبدائل وجبات
 مكمالت غذائية، مكمالت غذائية صحية مصنوعة أساسا من المعادن،مشروبات الفيتامينات
 مكمالت غذائية عشبية لألشخاص ذو إحتياجات،صحية مصنوعة أساسا من الفيتامينات
 المكمالت الغذائية )غير، منتجات اساسھا الحليب المجفف للوجبات البديلة،غذائية خاصة
الطبية( المكونة من حلويات الجلوكوز
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تاريخ ايداع الطلب:

02/12/2019

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

كيمو ريسيرتش إس.إل.
اسبانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سي /مانويل بومبو انغولو ٣ ٢٨ ،ايه بالنتا  ٢٨٠٥٠مدريد
)مدريد( إسبانيا
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
5
الصنف
١٦٩١١٠

02/12/2019

Date of

Applicant Name:
CHEMO RESEARCH S.L.
Nationality
: SPAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address c/ Manuel Pombo Angulo, 28 3a. Planta
28050 MADRID (MADRID) Spain
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169110
Class
5

Trademark

SLINDA
من اجل البضائع/الخدمات التالية
وسائل منع الحمل الكيميائية.

Goods/Services
Chemical contraceptives.
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تاريخ ايداع الطلب:

04/12/2019

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

باير كونسيومر كير ايه جي
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

الفريد  -نوبل – ستراسيه ٤٠٧٨٩ ،١٠مونھيم ايه ام راين،
المانيا
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
5
الصنف
١٦٩١٢٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أغذية ومواد الحمية المعدة لالستخدام الطبي ،مكمالت الحمية الغذائية للبشر ،مشروبات
الحمية المعدة لالستخدام الطبي.
اشتراطات خاصة :العالمة محددة بااللوان االزرق الفاتح والزھري والنيلي حسب النموذج
المودع لدى مسجل العالمات التجارية

04/12/2019

Date of

Applicant Name:
Bayer Consumer Care AG
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Global Trademark Center Alfred-Nobel-Str.
10 40789 Monheim am Rhein
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169122
Class
5

Trademark

Goods/Services
Dietetic food and substances adapted for medical use; dietary
supplements for humans; dietetic beverages adapted for
medical use.
Special condition: Claiming Colors light blue, pink and navy as
per the specimen filed at the Trademark Office
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تاريخ ايداع الطلب:

05/12/2019

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

نوتريكس ريسيرتش ،إنك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٥٧٩إس .إيكون سيركيل ،أوفيدو ،إف إل  ،٣٢٧٦٥الواليات
المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
5
الصنف
١٦٩١٠٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المكمالت الغذائية و مكمالت الحمية

05/12/2019

Date of

Applicant Name:
Nutrex Research, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 579 S. Econ Circle, Oviedo, FL 32765, USA

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169107
Class
5

Trademark

Goods/Services
dietary and nutritional supplements.
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تاريخ ايداع الطلب:

08/12/2019

اسم طالب التسجيل:

اوتسوكا فارماسيوتيكال كو ،.ليمتد.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

08/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

 ٢-٩كاندا -تسوكاساماشي ،تشيودا  -كو ،طوكيو ،اليابان

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
5
الصنف
١٦٩١٧١

Otsuka Pharmaceutical
Co., Ltd.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169171
Class
5

Trademark

MOIZERTO
من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصيدالنية لعالج اضطرابات الجلد ،المستحضرات الصيدالنية لعالج التھاب
الجلد التأتبي )اإلكزيما التأتيبية -نوع من االلتھاب الجلدية(.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءJP :
رقم االدعاء١٣٠٦٨١-٢٠١٩ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/١٠/٠٨ :

Goods/Services
;Pharmaceutical preparations for treating skin disorders
pharmaceutical preparations for treating atopic dermatitis.
Priority claim: Claim Country: JP
Claim No.: 2019-130681
Claim Date: 08/10/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

08/12/2019

اسم طالب التسجيل:

اوتسوكا فارماسيوتيكال كو ،.ليمتد.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

08/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Otsuka Pharmaceutical
Co., Ltd.

 ٩-٢كاندا -تسوكاساماشي ،تشيودا  -كو ،طوكيو ،اليابان

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
5
الصنف
١٦٩٢١٤

Date of

Applicant Name:

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169214
Class
5

Trademark

EZAFFICA
من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصيدالنية لعالج اضطرابات الجلد ،المستحضرات الصيدالنية لعالج التھاب
الجلد التأتبي )االكزيما التأتيبية -نوع من االلتھابات الجلدية(.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءJP :
رقم االدعاء١٣٠٦٨٣-٢٠١٩ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/١٠/٠٨ :

Goods/Services
;Pharmaceutical preparations for treating skin disorders
pharmaceutical preparations for treating atopic dermatitis.
Priority claim: Claim Country: JP
Claim No.: 2019-130683
Claim Date: 08/10/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

08/12/2019

اسم طالب التسجيل:

اوتسوكا فارماسيوتيكال كو ،.ليمتد.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

08/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

 ٩-٢كاندا -تسوكاساماشي ،تشيودا  -كو ،طوكيو ،اليابان

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
5
الصنف
١٦٩٢١٣

Otsuka Pharmaceutical
Co., Ltd.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169213
Class
5

Trademark

AKOMOIFA
من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصيدالنية لعالج اضطرابات الجلد ،المستحضرات الصيدالنية لعالج التھاب
الجلد التأتبي )االكزيما التأتيبية -نوع من االلتھابات الجلدية(.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءJP :
رقم االدعاء١٣٠٦٨٢-٢٠١٩ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/١٠/٠٨ :

Goods/Services
;Pharmaceutical preparations for treating skin disorders
pharmaceutical preparations for treating atopic dermatitis.
Priority claim: Claim Country: JP
Claim No.: 2019-130682
Claim Date: 08/10/2019
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Date of

12/12/2019

Applicant Name:

Basilea Pharmaceutica
International AG
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Grenzacherstrasse 487, 4058 Basel,
Switzerland
Applicant for
Correspondence
Trademark

12/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

باسيليا فارماسيوتيكا انترناشيونال ايه جي

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169217
Class
5

 سويسرا، بازل٤٠٥٨ ،٤٨٧ جرينزاشيرستراسيه

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
5
الصنف
١٦٩٢١٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

PAXZANTO
Goods/Services
Pharmaceutical products and preparations for human use;
pharmaceutical products and preparations for the treatment of
cancer.
Priority claim: Claim Country: CH
Claim No.: 08927/2019
Claim Date: 02/07/2019

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 المنتجات والمستحضرات الصيدالنية،المنتجات والمستحضرات الصيدالنية لالستعمال البشري
.لعالج السرطان
CH : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٢٠١٩/٠٨٩٢٧ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٧/٠٢ :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

12/12/2019

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

ميالن انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١٠٠٠ميالن بوليفارد كانونسبرغ بنسلفانيا  ،١٥٣١٧الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٤٧

الصنف

12/12/2019

Date of

Applicant Name:
Mylan Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1000 Mylan Boulevard Canonsburg,
Pennsylvania 15317, USA
Applicant for
Correspondence

5

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصيدالنية لعالج القلب واألوعية الدموية والجھاز الھضمي والجھاز العصبي
والجھاز التنفسي وللطب النفسي والحساسية واألمراض الجلدية والرئوية واأليضية والعضلية
ولعالج اعتالل االنتصاب واألمراض المعدية وااللتھابات والسرطان ومرض السكري
وتصلبات األنسجة المتعددة؛ وسائل منع الحمل عن طريق الفم والجلد

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169247
Class
5

Trademark

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular, gastrointestinal, neurological, respiratory,
psychiatric, allergic, dermatological, pulmonary, metabolic,
muscular, erectile dysfunction, infectious and inflammatory
conditions, cancer, diabetes, multiple sclerosis; oral and
transdermal contraceptives
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تاريخ ايداع الطلب:

16/12/2019

اسم طالب التسجيل:

بروتين ساينسيز كوربوريشن

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

 ١٠٠٠ريسيرتش باركواي ميريدن سي تي ٧١٥٩ - ٠٦٤٥٠
الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣١٦

16/12/2019

Date of

الصنف

Protein Sciences
Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1000 Research Parkway Meriden CT
06450-7159 USA
Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169316
Class
5

Trademark

FLUSPECZA
من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللقاحات.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء٤٥٦٢٨٠٨ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٦/٢٦ :

Goods/Services
Vaccines.
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 4562808
Claim Date: 26/06/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

16/12/2019

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

بفايزر انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
PFIZER INC.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 235 East 42nd Street, New York, 100175755, USA

 ٢٣٥ايست فورتي سيكند ستريت ،نيويورك-١٠٠١٧ ،
 ،٥٧٥٥الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣١٠

الصنف

16/12/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169310
Class
5

Trademark

VYNDAQEL
من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصيدالنية لعالج القلب واألوعية الدموية والجھاز العصبي المركزي
واالعصاب واألمراض واالضطرابات العصبية وأمراض واضطرابات الجھاز الھضمي
وأمراض واضطرابات األيض والكلى.

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular, central nervous system, neurodegenerative,
neurological, gastrointestinal, metabolic and kidney diseases
and disorders
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تاريخ ايداع الطلب:

16/12/2019

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

بفايزر انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
PFIZER INC.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 235 East 42nd Street, New York, 100175755, USA

 ٢٣٥ايست فورتي سيكند ستريت ،نيويورك-١٠٠١٧ ،
 ،٥٧٥٥الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريھص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣١٧

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصيدالنية لعالج القلب واألوعية الدموية والجھاز العصبي المركزي
واالعصاب واألمراض واالضطرابات العصبية وأمراض واضطرابات الجھاز الھضمي
وأمراض واضطرابات األيض والكلى.

16/12/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169317
Class
5

Trademark

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular, central nervous system, neurodegenerative,
neurological, gastrointestinal, metabolic and kidney diseases
and disorders

65

Date of

16/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

SIGMA FOR CLEANING
INDUSRY
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman - sahib - king abdullah the second
industry city, P.O.Box: 4888, 11953
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 amman - makkah
Correspondence
street - no 167- 2ed floor - office 201
Trademark
169152
Class
5

Goods/Services
Air deodorants; disinfectants, pesticides; sanitizing
wipes; disposable sanitizing wipes; medicated preYoistened wipes; sterilizing preparations; sanitary
sterilizing preparations.

16/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة سيجما لصناعة المنظفات ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

،  مدينة الملك عبد ﷲ الثاني الصناعية-  سحاب- عمان
١١٩٥٣ ,٤٨٨٨:ب.ص
-١٦٧ عمارة رقم-شارع مكة- عمان١١٩٥٣ -٤٨٨٨ ب.ص
٢٠١مكتب-٢ط
5
الصنف
١٦٩١٥٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
- مناديل تعقيم- مبيدات االفات- مطھرات-مستحضرات ازالة الروائح الكريھة من الھواء
-  مستحضرات تعقيم- ً  مناديل مرطبة معالجة دوائيا- مناديل تعقيم يمكن التخلص منھا
مستحضرات صحية معقمة
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Date of

16/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

SIGMA FOR CLEANING
INDUSRY
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman - sahib - king abdullah the second
industry city, P.O.Box: 4888, 11953
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 amman - makkah
Correspondence
street - no 167- 2ed floor - office 201
Trademark
169151
Class
5

Goods/Services
Air deodorants; disinfectants, pesticides; sanitizing
wipes; disposable sanitizing wipes; medicated preYoistened wipes; sterilizing preparations; sanitary
sterilizing preparations.

16/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة سيجما لصناعة المنظفات ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

،  مدينة الملك عبد ﷲ الثاني الصناعية-  سحاب- عمان
١١٩٥٣ ,٤٨٨٨:ب.ص
-١٦٧ عمارة رقم-شارع مكة- عمان١١٩٥٣ -٤٨٨٨ ب.ص
٢٠١مكتب-٢ط
5
الصنف
١٦٩١٥١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
-  مناديل تعقيم- مبيدات االفات- مطھرات-مستحضرات ازالة الروائح الكريھة من الھواء
-  مستحضرات تعقيم- ً  مناديل مرطبة معالجة دوائيا-مناديل تعقيم يمكن التخلص منھا
مستحضرات صحية معقمة
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Date of

16/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

16/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.شركة نبات للزراعه والتجارة م

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

Nabat Agriculturaland
Trading Co. Ltd
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Al Madinah St. Jordan, Amman,
P.O.Box: 6312, 11118

,٦٣١٢:ب. ص،  عمان،  شارع المدينة المنورة االردن،عمان
١١١١٨

Applicant for
P.O.Box 11953 -4888 Amman-makkah
Correspondence
street- no 167-2ed floor
Trademark
169141
Class
5

ط١٦٧  شارع مكة عمارة رقم- عمان١١٩٥٣ -٤٨٨٨ ب.ص
-٢
5
الصنف
١٦٩١٤١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

REVANOL
Goods/Services
Agriculture pesticide

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مبيد زراعي
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Date of

26/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
H.lundbeck A/S
Nationality
: DENMARK
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Ottiliavej 9 2500 Vallby, Denmark

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 928413 -11190 City/street
Amman \wasfi AL Tal st.alquds complexfl.5 office 502
169061
Class
5

Goods/Services
Pharmaceuticals and medical preparations and substances;
vaccines; pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and treatment of disorders and diseases in, generated
by or acting on the central nervous system; pharmaceutical
preparations and substances acting on the central nervous
system; central nervous system stimulants; pharmaceutical
preparations and substances for the prevention and treatment of
psychiatric and neurological disorders and diseases;
pharmaceutical preparations and substances for the prevention
and treatment of dementia, Alzheimer's disorder and disease,
dizziness, seizures, stroke, depression, cognitive impairment,
cognitive disorders and diseases, mood disorders, psychosis,
anxiety, apathy, epilepsy; pharmaceutical preparations and
substances for the prevention and treatment of Lennox-Gastaut
syndrome (LGS), sclerosis, porphyria, Huntington's disorder and
disease, insomnia, Parkinson's disorder and disease, falls,
movement disorders and diseases, dyskinesia, poor or absent
motor functions, tremor, schizophrenia, bipolar disorder and
disease, mania, ADHD, PTSD, agitation, aggression, autism,
melancholy, OCD, Tourette’s syndrome, progressive supranuclear
palsy (PSP); pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and treatment of restlessness, akathisia, fatigue,
somnolence, nausea, cancer, migraine, pain, alcoholism and
dependency; preparations, substances, reagents and agents for
diagnostic and medical purposes.

26/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

اس/ الندبيك ايه. اتش
دنمارك
شركة اجنبية

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

 الدنمارك, فالبي٢٥٠٠ ,٩ اوتيليافيج

شارع/ الشارع عمان/ المدينة١١١٩٠ -٩٢٨٤١٣ ب.ص
( الطابق الخامس رقم٢٢٤)  مجمعى القدس رقم/ وصفي التل
(٥٠٢)
5
الصنف
١٦٩٠٦١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 ومواد ومستحضرات دوائية لمنع األمراض، وتطعيمات،مواد ومستحضرات دوائية وطبية
، التي يتعرض لھا الجھاز العصبي المركزي بوجه عام،واإلعاقات ومعالجاتھا
 ومنشطات للجھاز العصبي،ومستحضرات ومواد عالجية لعالج الجھاز العصبي المركزي
المركزي؛ المستحضرات الصيدالنية والمواد الالزمة للوقاية والعالج من األمراض
واالضطرابات النفسية والعصبية؛ المستحضرات الصيدالنية والمواد الالزمة للوقاية
 والنوبات التشنجية؛ السكتة، والدوخة،والعالج من الخرف واضطراب الزھايمر والمرض
، اضطرابات المزاج،  اضطرابات وأمراض اإلدراك،  ضعف اإلدراك، االكتئاب،الدماغية
 الصرع ؛ المستحضرات الصيدالنية والمواد الالزمة للوقاية، الالمباالة، القلق،الھوس
 اضطراب ھنتنغتون،  البورفيريا،والعالج من متالزمة لينوكس غاستو؛ تصلب األنسجة
، اضطرابات باركنسون واألمراض المصاحبة له، حاالت األرق،واألمراض المصاحبة له
 ضعف او غياب،  الخلل في الحركة، اضطرابات الحركة وأمراضھا،حاالت السقوط
،  االضطرابات ثنائية القطب وأمراضھا، الفصام الشخصية، الرجفة،الوظائف الحركية
 اضطرابات ما بعد،  فرط النشاط لدى البالغين/  اضطراب نقص االنتباه والتركيز،الھوس
 متالزمة،  اضطرابات الوسواس القھري،  الكآبة،  التوحد، العدوانية، التحريض،الصدمة
 الشلل التدريجي فوق النووي ؛ المستحضرات الصيدالنية والمواد الالزمة لمنع، توريت
، أمرات السرطان،  الغثيان، النعاس، التعب، األرق وعالجه ؛ عدم القدرة على الجلوس
، ادمان شرب الكحول واالعتماد على الغير؛ االعمال التحضيرية، األآلم، الصداع النصفي
 والمواد الكيماوية ألغراض التشخيص واألغراض، والعوامل المساعدة،والمؤثرات
.الطبية
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Date of

29/10/2019

Applicant Name:

Saint-Gobain Rigips
GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Schanzenstra?e 84 D-40549 Düsseldorf
Germany

:تاريخ ايداع الطلب

سان –جوبان ريجيبس جي ام بي اتش

:اسم طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169260
Class
6

 دوسلدورف المانيا٤٠٥٤٩ –  دي٨٤ شانزينشتراسه

Applicant for
Correspondence
Trademark

29/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
6

الصنف

١٦٩٢٦٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

RIGIPS
Goods/Services
Metallic building materials; profiles, metallic construction
materials for floor, wall and ceiling; elements for lowering the
height of ceilings; metallic fasteners, namely screws, nails,
clamps, hooks, lugs, sheet metals; sound absorbing and sound
reflecting metallic building materials.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مواد البناء المعدنية؛ الفواصل ومواد البناء المعدنية لألرضيات والجدران واألسقف؛ عناصر
 البراغي والمسامير والكالبات والخطافات:لخفض ارتفاع السقوف؛ المرابط المعدنية وتحديدا
.والعروات والصفائح المعدنية؛ مواد البناء المعدنية الممتصة للصوت والعاكسة للصوت

70

تاريخ ايداع الطلب:

02/12/2019

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

ديملر ايه جي
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

مرسيدسشتراسيه  ٧٠٣٢٧ ،١٢٠شتوتغارت ،المانيا

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
6
الصنف
١٦٩٢١٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شارات معدنية ،شارات ،مفاتيح.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء٠١٨١٥٨٢٠١ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/١١/٢٧ :

02/12/2019

Date of

Applicant Name:
Daimler AG
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart,
Germany
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169212
Class
6

Trademark

Goods/Services
Metal Badges; Badges; Keys.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018158201
Claim Date: 27/11/2019

71

تاريخ ايداع الطلب:

20/08/2019

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

انيرجي فولت ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Energy Vault, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 130 West Union Street, Pasadena, CA
91103, USA

 ١٣٠ويست يونيون ستريت ،باسادينا ،سي ايه ،٩١١٠٣
الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٨٧

الصنف

20/08/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

7

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169287
Class
7

Trademark

ENERGY VAULT
من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجھزة تخزين الطاقة لشبكات الطاقة ومحطات الطاقة ،تحديدا :مرافق تخزين الطاقة على
أساس االستخدام القائم على الجاذبية التي تتكون من الرافعات والمولدات والكتل االسمنتية

Goods/Services
Energy storage devices for power grids and power plants,
namely, gravity-based utility-scale power storage facilities
consisting of cranes, generators, and cement blocks

72

تاريخ ايداع الطلب:

12/11/2019

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

بيسيل انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
BISSELL Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2345 Walker Avenue, N.W. Grand Rapids,
Michigan 49544, USA

 ٢٣٤٥ووكر أفينيو ،ان .دبليو .جراند رابيدس ،ميتشغان
 ،٤٩٥٤٤الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٤٢

الصنف

12/11/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

7

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169242
Class
7

Trademark

CROSSWAVE
من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجھزة التنظيف الكھربائية ،تحديدا ، :آالت تنظيف األرضيات؛ المكانس الكھربائية؛ أجھزة
التنظيف بالبخار؛ مستخلصات ومستلزمات لتنظيف السجاد واألرضيات المكشوفة و التنجيد.

Goods/Services
;Electrical cleaning devices, namely, floor cleaning machines
vacuum cleaners; steam cleaners; carpet, bare floor, and
upholstery cleaning extractors; and accessories.

73

تاريخ ايداع الطلب:

28/11/2019

اسم طالب التسجيل:

سامسونج اليكترونيكس كو ،.ليمتد.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

كوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،١٢٩سامسونج-رو ،يونجتونج-جو ،سوون-سي ،جيونجي-
دو ،جمھورية كوريا
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
7
الصنف
١٦٩٢١٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المكانس الكھربائية الروبوتية )اآللية( ،غساالت الصحون لألغراض المنزلية ،غساالت
لألغراض المنزلية ،مكانس كھربائية ،أكياس المكانس الكھربائية ،روبوتات المساعدة
باألعمال اليومية لألغراض المنزلية.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءKR :
رقم االدعاء٠٠٠١٢٣٥-٢٠١٩-٧٠ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/١١/١٣ :

28/11/2019
SAMSUNG ELECTRONICS
CO., LTD.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwonsi, Gyeonggi-do, Republic of Korea
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169215
Class
7

Trademark

Goods/Services
Robotic vacuum cleaners; dish washing machines for
household purposes; washing machines for household
purposes; vacuum cleaners; vacuum cleaner bags; daily chores
helping robots for household purposes.
Priority claim: Claim Country: KR
Claim No.: 70-2019-0001235
Claim Date: 13/11/2019
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Date of

02/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
AJANTA LLP
Nationality
: INDIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Orpat Industrial Estate, Morbi-Rajkot
Highway, Morbi, Rajkot, Gujarat, 363641,
India

:تاريخ ايداع الطلب

أجانتا ال ال بيه
الھند
شركة اجنبية

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

، موربي،راجكوت ھايواي- موربي،أوربات اندست﷼ استيت
 الھند،٣٦٣٦٤١ ، غوجارات،راجكوت

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
169224
Class
7

02/12/2019

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
 ب. ص، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
 االردن١١١٩٢  عمان٩٢١١٠٠
7

الصنف

١٦٩٢٢٤

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ORPAT
Goods/Services
Grinding machines; blenders, electric, for household purposes;
kitchen grinders, electric; mixers [machines]; mixing machines;
knives, electric; knives [parts of machines]; Cutting machines,
food preparation machines, electromechanical; electric juicers;
Crushing machines, fruit presses, electric, for household
purposes; grating machines for vegetables; juice extractors,
electric, ironing machines, electric ice shaving machines,
washing machines.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 الخالطات، مطاحن المطابخ الكھربائية، الخالطات الكھربائية ألغراض منزلية،آالت طحن
 آالت قطع واالت،[ السكاكين ]أجزاء من آالت، السكاكين الكھربائية، آالت خلط،[]آالت
 آالت السحق وعصارات الفاكھة، عصارات كھربائية،تحضير الطعام الكھربائية الميكانيكية
 مستخرجات العصير الكھربائية واالت، آالت بشر الخضروات،الكھربائية ألغراض منزلية
.[الكوي وآالت تقشير )تفتيت( الثلج الكھربائية وغساالت ]لغسل المالبس
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تاريخ ايداع الطلب:

18/12/2019

اسم طالب التسجيل:

شانغھاي اليكتريك جروب كو ،ليمتد.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ، ٣٠إف ،نو  ٨شينغيي رود شانغھاي الصين

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
7
الصنف
١٦٩١٩٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
عدد الية ،التوربينات الھيدروليكية ،توربينات مدارة بالرياح ،آالت الصب ،طابعة ثالثية
األبعاد ،المصاعد )مصعد( ،درج كھربائي ،رافعات ،محركات بخارية ،مولدات ،اعمدة مرفقية،
اآلالت الكھربائية ،آالت معالجة المعادن للصناعات الكيميائية ،آالت بناء السكك الحديدية،
اجھزة ربط االالت.
اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان األزرق و األخضر واالسود

18/12/2019
Shanghai Electric Group
Co., Ltd.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 30F, No. 8 XingYi Road, ShangHai, China

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169192
Class
7

Trademark

Goods/Services
machine tool; hydraulic turbine; wind turbine; casting
machinery; 3D printer; elevator (lift); escalator ; Crane; Steam
engine; generator; crankshaft; electric machinery; for chemical
industry, metal processing machinery; railway construction
machine; machine linkage device
Special condition: Claiming blue and green colors and black
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تاريخ ايداع الطلب:

18/12/2019

اسم طالب التسجيل:

شانغھاي اليكتريك جروب كو ،ليمتد.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Shanghai Electric Group
Co., Ltd.

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،ص .ب
 ٩٢١١٠٠عمان  ١١١٩٢االردن
الصنف

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 30F, No. 8 XingYi Road, ShangHai, China

 ، ٣٠إف ،نو  ٨شينغيي رود شانغھاي الصين

١٦٩٠٢٧

18/12/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

7

من اجل البضائع/الخدمات التالية
عدد الية ،التوربينات الھيدروليكية ،توربينات مدارة بالرياح ،آالت الصب ،طابعة ثالثية
األبعاد ،المصاعد )مصعد( ،درج كھربائي ،رافعات ،محركات بخارية ،مولدات ،اعمدة مرفقية،
اآلالت الكھربائية ،آالت معالجة المعادن للصناعات الكيميائية ،آالت بناء السكك الحديدية،
اجھزة ربط االالت.

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
169027
Class
7

Trademark

Goods/Services
machine tool; hydraulic turbine; wind turbine; casting
machinery; 3D printer; elevator (lift); escalator ; Crane; Steam
engine; generator; crankshaft; electric machinery; for chemical
industry, metal processing machinery; railway construction
machine; machine linkage device
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Date of

24/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
baby lock Co., Ltd.
Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 11-11, 1-chome, kudan-kita, Chiyoda-ku
Tokyo 102-0073 Japan.
Applicant for
Correspondence
Trademark

UNITED TRADEMARK & PATENT
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7,
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
169138
Class
7

Goods/Services
Pedal drives for sewing machines; servomotors for sewing
machines; sewing machine motors; sewing machinery; sewing
machines; sewing machines, electric; sewing machines for
household purposes; tools [parts of machines].
Special condition: The registration of this trademark should be
limited in color Gold, according to the print field with the
application.

24/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

.إل تي دي., بيبي لوك كو
يابان
شركة اجنبية

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

١٠٢ كو طوكيو- تشايودا, كودان – كيتا,تشوم-١ ,١١-١١
. اليابان٠٠٧٣
ب.الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع ص
الطابق-مجمع شيكاغو-العبدلي- عمان١١١٩٠ -٩٢٥٨٥٢
٧ مكتب رقم-الثاني
7
الصنف
١٦٩١٣٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
;دواسات قدم لماكينات الخياطة; محركات معززة لماكينات الخياطة; محركات ماكنة الخياطة
 كھربائية ; آالت الخياطة ألغراض منزلية،ماكينات خياطة; آالت الخياطة ; ماكينات الخياطة
.[; أدوات ]اجزاء آالت
 وذلك بموجب النموذج المودع, ان تسجيل ھذه العالمة محدد باللون الذھبي:اشتراطات خاصة
.مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب:

30/12/2019

اسم طالب التسجيل:

تشجيانغ ماكي سيوينغ ماشين كو ،.ليمتد.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

تشونغشيانغ اندست﷼ ايريا شينھي وينلينغ تشجيانغ ٣١٧٥٠٢
الصين
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
7
الصنف
١٦٩١٨٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
آالت الخياطه ،آالت الخياطه بالتدريز ،طاوالت آالت الخياطة الصناعية ،مولدات كھربائية،
المحركات عدا عما كان للمركبات البرية ،آالت درز ،آالت إلصالح األحذية ،آالت الخياطة
الحواف ،آالت تغليف باللف.

30/12/2019
ZHEJIANG MAQI SEWING
MACHINE CO., LTD.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Zhongxiang Industrial Area Xinhe
Wenling, Zhejiang 317502 China
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169182
Class
7

Trademark

Goods/Services
Sewing machines; whipstitch machines; industrial sewing
;machine tables; dynamos; engines other than for land vehicles
stitching machines; machines for repairing shoes; edge sewing
machines; wrapping machines.
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تاريخ ايداع الطلب:

25/11/2019

اسم طالب التسجيل:

سارية انفستمنت ھولدنغ ،ش.م.ل.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

لبنان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

بيروت ،الوسط التجاري ،لبنان

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
8
الصنف
١٦٩٠٣٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مالقط ،مقصات ،مقلمات أظافر كھربائية أو غير كھربائية ،مبارد أظافر ،علب ماكينات
الحالقة ،ماكينات الحالقة كھربائية أو غير كھربائية.

25/11/2019

Date of

Applicant Name:

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

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169033
Class
8

Trademark

Goods/Services
Tweezers; scissors; nail clippers, electric or non-electric; nail
files; razor cases; razors, electric or non-electric.
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تاريخ ايداع الطلب:

27/11/2019

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

تارجيت براندز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١٠٠٠نيكوليت مول ،مينيابوليس ،مينيسوتا ،٥٥٤٠٣
الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
8
الصنف
١٦٩١٤٧

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
169147
Class
8

Trademark

CASALUNA
من اجل البضائع/الخدمات التالية
ماكينات حالقة وشفرات لماكينات الحالقة وادوات الزالة الثواليل والنسيج اللين ،أدوات لتقليم
األظافر والعناية باألقدام وتحديدًا مبرد أظافر ومقصات لألظافر وصادات لألظافر وسكين إھاب
ومالقيط ومقصات أظافر وإھاب ،مقصات.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء٤٧٩،٠٥٤/٨٨ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٦/١٨ :

Goods/Services
Razors and razor blades, corn and callus removers; manicure
and pedicure implements, namely, nail files, nail clippers, nail
;buffers, cuticle pushers, tweezers, nail and cuticle scissors
scissors
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88/479,054
Claim Date: 18/06/2019
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Date of

15/04/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Wurth Modyf GmbH & Co.
KG
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Benzstrasse 7, 74653 Kunzelsau, Germany

Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169106
Class
9

Goods/Services
Personal protective equipment; protective shoes; protective
gloves; protective clothes; protective goggles; protective
helmets; protective hats; Clothing for protection against
accidents, irradiation and fire

15/04/2019

:تاريخ ايداع الطلب

كيه جي. ورث موديف جي ام بي اتش آند كو

:اسم طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 المانيا، كونزيلساو٧٤٦٥٣ ،٧ بينزستراسيه

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
9
الصنف
١٦٩١٠٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خوذات، نظارات واقية، مالبس واقية، قفازات واقية، أحذية واقية،معدات الحماية الشخصية
. مالبس للحماية من الحوادث واإلشعاع والنار، قبعات واقية،واقية
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تاريخ ايداع الطلب:

24/09/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة الراوي لصناعة االسالك والكوابل االردنية

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

JORDAN ALUMINIUM
& PLATING
MANUFACTURING CO
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman-w-alnammak ben almkran ,
amman, P.O.Box: 112, 21467

عمان-شارع الشھيد وصفي التل  ،عمان  ،ص.ب,١١٢:
٢١٤٦٧
ص.ب  ٢١٤٦٧ -١١٢عمان-شارع الشھيد وصفي التل
١٦٩١٢١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االسالك والكابالت الكھربائية ,الكوابل

الصنف

24/09/2019

Date of

9

Applicant for
P.O.Box 112 -21467 Amman-w-alnammak
Correspondence
ben almkran
Trademark
169121
Class
9

Goods/Services
Electric wires ans cables, cables
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Date of

29/09/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
PayPal, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2211 North First Street, San Jose,
California 95131

Goods/Services
Computer software for processing electronic payments and for
transferring funds to and from others; mobile application
software for processing electronic payments and for
transferring funds to and from others; authentication software
for controlling access to and communications with computers
and computer networks; computer software for creating,
preparing, managing, sending, processing, tracking, and
reconciling invoices; computer software for issuing receipts
regarding mobile payment transactions; magnetically encoded
credit cards and payment cards.
Special condition: Claiming colors dark blue, medium blue,
light blue and white per the specimen filed at the Trademark
Office

:تاريخ ايداع الطلب

. انك،باي بال
امريكا
شركة اجنبية

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

 كاليفورنيا، سان ھوزيه، نورث فيرست ستريت٢٢١١
٩٥١٣١

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
169024
Class
9

29/09/2019

-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١
9

الصنف

١٦٩٠٢٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
البرمجيات الحاسوبية لمعالجة عمليات الدفع اإللكترونية وتحويل االموال من والى الغير؛
برمجيات تطبيقات األجھزة النقالة لمعالجة عمليات الدفع اإللكترونية وتحويل االموال من
والى الغير؛ برمجيات التوثيق لغاية التحكم بالدخول الى الحواسيب والشبكات الحاسوبية
واالتصال بھا؛ البرمجيات الحاسوبية إلنشاء الفواتير وتحضيرھا وإدارتھا وإرسالھا
ومعالجتھا وتعقبھا وتسويتھا؛ البرمجيات الحاسوبية إلصدار اإليصاالت المتعلقة بالمدفوعات
.ً التي تتم بواسطة األجھزة المحمولة؛ بطاقات الدفع المشفرة والمُرَ مَّزة مغناطيسيا

 األزرق، األزرق المتوسط الدرجة، لعالمة محددة بااللوان األزرق الداكن:اشتراطات خاصة
الفاتح واألبيض حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات التجارية
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تاريخ ايداع الطلب:

01/10/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة االكوان المتعدده لتطبيقات الھواتف النقاله

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ .م .م
عمان/الشميساني  ،ص.ب١١١٩٠ ,٩٢٧٤٦٦:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٩٠ -٩٢٧٤٦٦عمان/الشميساني

رقم العالمة التجارية

١٦٩١٦٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تطبيقات الھواتف الخلويه

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

01/10/2019

Date of

Applicant Name:

multiverse mobile
applications co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/al shmesani, P.O.Box: 927466,
11190

9

Applicant for
P.O.Box 927466 -11190 amman/al
Correspondence
shmesani
Trademark
169160
Class
9

Goods/Services
smart phone application
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تاريخ ايداع الطلب:

02/10/2019

اسم طالب التسجيل:

اورانج براند سيرفيسز ليمتد

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

02/10/2019

Date of

Applicant Name:

 ٣مور لندن ريفرسايد ،لندن ،اس إي  ٢ ١ايه كيو ،المملكة
المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
9
الصنف
١٦٩٠٣٥

ORANGE BRAND
SERVICES LIMITED
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 3 More London Riverside, London, SE1
2AQ, United Kingdom
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169035
Class
9

Trademark

YO
من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجھزة ومعدات االتصاالت واالتصاالت عن بعد الكھربائية واإللكترونية ،أجھزة
ومعدات االتصاالت واالتصاالت عن بعد ،أجھزة معدات الكھربائية وااللكترونية لكل
معالجة ،تسجيل ،تخزين ،ارسال ،استرداد أو استقبال البيانات ،أجھزة وأدوات
لتسجيل ،ارسال أو تضخيم أو استنساخ الصوت والصور أو المعلومات أو البيانات
المشفرة ،أجھزة وادوات التحكم الكھربائية ،االختبار )ما عدا اختبار في الجسم
الحي( ،إرسال اإلشارات ،التحقق )اإلشراف( والتعليم ،األجھزة والمعدات البصرية
والبصرية الكھربائية ،خوادم االتصاالت ،خوادم الحاسوب ،أجھزة تشغيل ) الشبكة
الخاصة االفتراضية( ،معدات تشغيل ]الشبكة العرضية( معدات تشغيل ) الشبكة
المحلية( ،معدات الحاسوب ،معدات شبكة الحاسوب ،معدات الحاسوب لتوفير
الوصول اآلمن عن بعد إلى شبكات الحاسوب واالتصاالت ،أجھزة معدات اإليثرنت،
أجھزة وأدوات ومعدات معالجة الصور ،اآلالت التصوير ،أجھزة وأدوات ومعدات
التصوير الفوتوغرافي ،أجھزة اسقاط الفيديو ،أجھزة اسقاط الوسائط المتعددة،
ماسحات ضوئية وأجھزة قراءة لشفرة أعمدة البيانات واألسعار ،أجھزة ومعدات
التلفزيون والراديو ،أجھزة ارسال واجھزة استقبال بث االتصاالت عن بعد
والتلفزيوني واإلذاعي ،اجھزة للوصول إلى بث أو البرامج المرسلة ،رسومات ثالثية
األبعاد ،الحواسيب ،أجھزة ملحقة بالحواسيب ،دارات الكترونية تحمل البيانات
المبرمجة ،اقراص ،أشرطة وأسالك كونھا حامالت البيانات المغناطيسية ،لوحات
الدوائر المطبوعة ،بطاقات ممغنطة فارغة والمسجلة مسبقا ،بطاقات البيانات،
بطاقات الذاكرة ،بطاقات ذكية ،بطاقات تحتوي على معالجات دقيقة ،بطاقات الدوائر
المتكاملة ،بطاقات تستخدم للتعريف عن الشخص اإللكترونية ،بطاقات الھاتف،
بطاقات االئتمان عبر الھاتف ،بطاقات االئتمان ،بطاقات المدين ،بطاقات لأللعاب
اإللكترونية المصممة لالستخدام مع الھواتف ،بطاقات للقراءة فقط-االقراص
المدمجة ،حامالت البيانات المغناطيسية والرقمية والبصرية ،وسائط تسجيل وتخزين
البيانات المغناطيسية والرقمية والبصرية )فارغة والمسجلة مسبقا( ،األقراص
المدمجة المسجلة مسبقا ،محركات أقراص  ،USBأجھزة لتشغيل ملفات الموسيقى
القابلة للتنزيل ،مشغالت الوسائط المحمولة ،أجھزة اإلرسال واالستقبال عبر االقمار
الصناعية ،االتصاالت عن بعد واألقمار الصناعية للبث ،منارات الھاتف الالسلكي
وأعمدة الھاتف ،األسالك والكابالت الكھربائية ،الكابالت البصرية ،كابالت األلياف
البصرية .أسالك المقاومة ،ألقطاب الكھربائية ،أنظمة وتركيبات االتصاالت عن بعد،
محطات طرفية لشبكات الھاتف ،ألواح المفاتيح الكھربائية للھاتف ،أجھزة ادخال
وتخزين وتحويل ومعالجة اشارة االتصاالت عن بعد ،معدات الھاتف ،المعدات
الالزمة للھواتف الثابتة أو القابلة للنقل أو المحمولة أو ھاتف مزود بخاصية التكلم
الحر )دون استخدام اليدين( أو بالتحكم الصوتي ،محطات طرفية متعددة الوسائط،
محطات طرفية تفاعلية لعرض وطلب السلع والخدمات ،محطات طرفية آمنة
للمعامالت اإللكترونية بما في ذلك الدفعات اإللكترونية ،أجھزة لمعالجة المدفوعات
اإللكترونية ،أجھزة استدعاء ،أجھزة استدعاء السلكية وأجھزة الھواتف الالسلكية،
اجھزة الھاتف ،الھواتف النقالة وسماعات الھواتف ،أجھزة الفاكس ،المساعدات
الرقمية الشخصية ،مفكرات إلكترونية ،دفاتر المالحظات االلكترونية ،أجھزة لوحية
الكترونية ،وحدات تحمل باليد الكترونية لالستقبال وتخزين و/أو ارسال رسائل
البيانات اإللكترونية السلكية ،األجھزة اإللكترونية المحمولة التي تمكن المستخدم من
الحفاظ على تتبع أو إدارة المعلومات الشخصية ،أجھزة لمراقبة استھالك المحلي أو
الصناعي من الطاقة الكھربائية والغاز والحرارة والمياه ،أجھزة وأدوات كھربائية
والكترونية الستخدامھا في أو فيما يتعلق بتوليد أو توزيع الطاقة والغاز والمياه أو
الكھرباء أو االتصاالت عن بعد ،أجھزة الستخدامھا في جھاز التحكم عن بعد
إلمدادات الكھرباء والغاز والحرارة والمياه والطاقة ،أجھزة ومعدات وأنظمة المالحة
عبر األقمار الصناعية ،مستلزمات للھواتف وسماعات الھاتف ،مواءمات لالستخدام

Goods/Services
Electrical and electronic communications and telecommunications
apparatus and instruments; communications and telecommunications
apparatus and instruments; electrical and electronic apparatus and
instruments all for processing, logging, storing, transmission,
retrieval or reception of data; apparatus and instruments for
recording, transmission, amplifying or reproduction of sound, images,
information or encoded data; electrical control, testing (other than invivo testing), signalling, checking (supervision) and teaching
apparatus and instruments; optical and electro-optical apparatus and
instruments; communications servers; computer servers; VPN [virtual
]private network] operating hardware; WAN [wide area network
;operating hardware; LAN [local area network] operating hardware
computer hardware; computer network hardware; computer hardware
for providing secure remote access to computer and communications
networks; Ethernet hardware; image processing apparatus,
instruments and equipment; cameras; photographic apparatus,
;instruments and equipment; video projectors; multimedia projectors
bar code scanners and readers; television and radio apparatus and
instruments; telecommunication, radio and television broadcasting
transmitters and receivers; apparatus for access to broadcast or
transmitted programmes; holograms; computers; peripheral
equipment for computers; programmed-data-carrying electronic
;circuits; discs, tapes and wires all being magnetic data carriers
printed circuit boards; blank and pre-recorded magnetic cards; data
cards; memory cards; smart cards; cards containing
microprocessors; integrated circuit cards; electronic identification
cards; telephone cards; telephone credit cards; credit cards; debit
;cards; cards for electronic games designed for use with telephones
CD ROMS; magnetic, digital and optical data carriers; magnetic,
digital and optical data recording and storage media (blank and prerecorded); pre-recorded CDs; USB flash drives; devices for playing
downloadable music files; portable media players; satellite
transmitters and receivers; telecommunications and broadcasting
satellites; radio telephone beacons and telephone masts; electric
;wires and cables; optical cables; fibre-optic cables; resistance wires
electrodes; telecommunications systems and installations; terminals
for telephone networks; telephone switchboards; telecommunications
;signal input, storage, conversion and processing apparatus
telephone equipment; equipment for fixed, transportable, mobile,
;hands-free or voice-activated telephones; multimedia terminals
;interactive terminals for displaying and ordering goods and services
secure terminals for electronic transactions including electronic
payments; apparatus for processing of electronic payments; paging,
;radio paging and radio-telephone apparatus and instruments
telephones, mobile telephones and telephone handsets; facsimile
;machines; personal digital assistants (PDAs); electronic notepads
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electronic notebooks; electronic tablets; electronic handheld units for
the wireless receipt, storage and/or transmission of data messages
and electronic payments; mobile electronic devices that enable the
user to keep track of or manage personal information; satellite
navigational apparatus, instruments and systems; accessories for
telephones and telephone handsets; adapters for use with
telephones; battery chargers for use with telephones; desk or car
mounted units incorporating a loudspeaker to allow a telephone
handset to be used handsfree; in-car telephone handset cradles;
headphones; hands free devices for telephone handsets and other
mobile electronic devices; bags and cases specially adapted for
holding or carrying portable telephones and telephone equipment and
accessories; cell phone straps; computerised personal organisers;
aerials; batteries; micro processors; key boards; modems;
calculators; display screens; electronic global positioning systems;
electronic navigational, tracking and positioning apparatus and
instruments; monitoring (other than in-vivo monitoring) apparatus and
instruments; radio apparatus and instruments; video films; audiovisual apparatus and equipment; electrical and electronic accessories
and peripheral equipment designed and adapted for use with
computers and audio-visual apparatus; computer games cartridges;
parts and fittings for all the aforesaid goods; computer programs;
computer software; VPN [virtual private network] operating software;
WAN [wide area network] operating software; LAN [local area
network] operating software; USB operating software; computer
software supplied from the Internet; computer software for
synchronizing data between computers, processors, recorders,
monitors and electronic devices and host computers; cloud
computing software; network operating systems programs; computer
operating systems programs; computer software for providing secure
remote access to computer and communications networks; computer
security software; computer firewall software; software for ensuring
the security of electronic mail; downloadable ringtones for mobile
phones; electronic publications (downloadable) provided on-line from
computer databases or the Internet; computer software and
telecommunications apparatus (including modems) to enable
connection to databases, local area networks and the Internet;
computer software to enable teleconferencing, videoconferencing and
videophone services; computer software to enable searching and
retrieval of data; computer software for accessing databases,
telecommunications services, computer networks and electronic
bulletin boards; computer games software; interactive multimedia
computer games programs; virtual reality games software;
downloadable music files; photographs, pictures, graphics, image
files, sound bites, films, videos and audio-visual programmes
(downloadable) provided on-line or from computer databases or the
Internet or Internet websites; computer software for use in remote
monitoring; software for GPS navigation; smart watches; wearable
mobile devices; wearable computers; wearable electronic transmitters
and receivers of data; wristbands that communicate data to personal
digital assistants, smart phones, tablet PCs, PDA, and personal
computers through internet websites and other computer and
electronic communication networks; telephones and smartphones in
the shape of a watch; telephones and smartphones in the shape of a
wristband; telephones and smartphones in the shape of a pendant,
necklace, ring, earring and/or other item of jewelry; computers in the
shape of a watch; computers in the shape of a wristband; computers
in the shape of a pendant, necklace, ring, earring and/or other item of
jewelry; personal fitness monitoring device in the shape of a watch or
a wristband; personal fitness monitoring device in the shape of a
pendant, necklace, ring, earring and/or or other item of jewelry,
Robots (other than cooking or culinary products) for personal,
educational or entertainment use; Equipment for the remote
controlling of robots; Software for the control and operation of robots;
Parts and fittings for all the aforesaid goods
Special condition: The applicant undertakes to use the trademark
along with brand of (orange)

 وحدات مثبتة على المكتب، شواحن البطاريات لالستخدام مع الھواتف،مع الھواتف
أو السيارة المدمجة في مكبرات الصوت للسماح باستخدام سماعات الھاتف دون
 أجھزة مزودة، سماعات الرأس، حامل سماعة الھاتف في السيارة،استخدام اليدين
بخاصية التكلم الحر )دون استخدام اليدين( لسماعات الھواتف أو غيرھا من األجھزة
 حقائب وعلب مصممة لحمل ونقل الھواتف المحمولة ومعدات،االلكترونية النقالة
، ھوائيات، منظمات شخصية محوسبة، األشرطة الھاتف الخلوي،الھاتف والملحقات
، اآلالت الحاسبة، أجھزة المودم، لوحات المفاتيح، المعالجات الدقيقة،بطاريات
 األجھزة والمعدات، أنظمة تحديد المواقع العالمية اإللكترونية،شاشات العرض
 أجھزة ومعدات المراقبة )عدا في،المالحية اإللكترونية والتتبع وتحديد المواقع
 أجھزة والمعدات، أفالم الفيديو، أجھزة وأدوات راديوية،(مراقبة داخل الجسم الحي
 الملحقات الكھربائية واإللكترونية والمعدات الطرفية المصممة،السمعية والبصرية
 لفائف أفالم،والمعدة الستخدامھا مع أجھزة الحواسيب واألجھزة السمعية والبصرية
 برامج، وقطع وتجھيزات لجميع السلع المذكورة أعاله،األلعاب في الحاسوب
 برامج،  برامج تشغيل الشبكة الخاصة االفتراضية، برمجيات الحاسوب،الحاسوب
 برامج،USB  برامج تشغيل، برامج تشغيل الشبكة المحلية،تشغيل الشبكة العريضة
 برامج الحاسوب لمزامنة البيانات بين أجھزة،الحاسوب المزودة من شبكة اإلنترنت
 شاشات عرض واألجھزة االلكترونية، أجھزة تسجيل، المعالجات،الحاسوب
، برامج أنظمة تشغيل الشبكات، برنامج الحوسبة السحابية،والحواسيب المضيفة
 برامج الحاسوب لتوفير الوصول اآلمن عن بعد إلى،برامج أنظمة تشغيل الحاسوب
 برامج جدار الحماية في، برامج األمان للحاسوب،شبكات الحاسوب واالتصاالت
 نغمات للھواتف النقالة القابلة، برمجيات لضمان أمن البريد اإللكتروني،الحاسوب
 المنشورات اإللكترونية )القابلة للتنزيل( المقدمة على شبكة اإلنترنت من،للتنزيل
 برامج الحاسوب وأجھزة االتصاالت عن بعد،قواعد البيانات الحاسوب أو اإلنترنت
)بما في ذلك أجھزة المودم( لتمكين االتصال بقواعد البيانات والشبكات المحلية
 برامج الحاسوب لتمكين من عقد المؤتمرات عن بعد وعقد المؤتمرات،واإلنترنت
 برامج الحاسوب لتمكين البحث واستعادة،عن طريق الفيديو وخدمات الھاتف المرئي
، خدمات االتصاالت عن بعد، برامج الحاسوب للوصول إلى قواعد البيانات،البيانات
 برامج الحاسوب الستخدامھا في أو،شبكات الحاسوب ولوحات اإلعالنات اإللكترونية
 برامج االلعاب في، توفير وتوزيع الغاز والمياه،بما يتصل بتوليد الطاقة أو الكھرباء
 برامج االلعاب، برامج االلعاب التفاعلية متعددة الوسائط في الحاسوب،الحاسوب
، الصور، الصور الفوتوغرافية، ملفات الموسيقى القابلة للتنزيل،الواقع االفتراضي
 ألفالم والبرامج الصوتية، عدد بتات الصوت، ملفات الصور،الرسومات البيانية
والمرئية )القابلة للتنزيل( المقدمة على شبكة االنترنت أو من قواعد البيانات
 برامج الحاسوب الستخدامھا في،الحاسوبية أو اإلنترنت أو شبكة مواقع اإلنترنت
 الساعات، برنامج للمالحة عن طريقة تحديد المواقع العالمية،المراقبة عن بعد
، أجھزة الحاسوب القابلة للبس،( األجھزة النقالة القابلة لالرتداء )اللبس،الذكية
 عصابات المعصمالتي تنقل،أجھزة إرسال واستقبال البيانات االلكترونية القابلة للبس
 أجھزة الحاسوب، الھواتف الذكية،البيانات إلى المساعدات الرقمية الشخصية
 أجھزة الحاسوب الشخصية من خالل مواقع، المساعدات الشخصية الرقمية،اللوحية
 الھواتف والھواتف،االنترنت وغيرھا من شبكات الحاسوب واالتصاالت اإللكترونية
، الھواتف والھواتف الذكية على شكل عصابات المعصم،الذكية على شكل ساعة
 أو أي/  وأقراط و، خواتم، قالدة،الھواتف والھواتف الذكية في شكل حلية متدلية
 حواسيب على شكل، حواسيب على شكل ساعة،مواد اخرى من المجوھرات
 أو/  وأقراط و، خواتم، قالدة، حواسيب على شكل حلية متدلية،عصابات المعصم
 أجھزة مراقبة اللياقة الشخصية على شكل ساعة او،أي مواد اخرى من المجوھرات
، قالدة، أجھزة مراقبة اللياقة الشخصية على شكل حلية متدلية،أربطة المعصم
 أجزاء ولوازم لكافة السلع، أو أي مواد اخرى من المجوھرات/  وأقراط و،خواتم
.المذكورة أعاله

 يتعھد مقدم الطلب باستخدام العالمة بالتزامن مع العالمة التجارية:اشتراطات خاصة
(orange)
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Date of

21/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Eat Group Holding Limited
Nationality
: BRITISH VIRGIN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Craigmuir Chambers, P.O Box 71, Road
Town, Tortola, VG 1110,
British Virgin Islands
Applicant for
Correspondence
Trademark

Trimark Consulting Company (Trimark)
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
169073
Class
9

Goods/Services
Computer software for use in ordering, paying for and tracking
food delivery; Computer software for use in receiving,
managing, tracking orders for delivery of food
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use word (est delivery)if used separately from the
mark

21/10/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة ايت جروب ھولدينج ليمتيد
جزر العذارى البريطانية
شركة اجنبية

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

 في جي، تورتوال، روود تاون،٧١ .ب. ص،كريجميور تشامبرز
 جزر العذارى البريطانية،١١١٠
-٧٧٨٠ ب.شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك (ص
،  وادي صقرة، شارع الشريف ناصر بن جميل٧١ ١١١١٨
عمان
9
الصنف
١٦٩٠٧٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 برامج حاسوب,برامج حاسوب الستخدامھا في الطلب والدفع وتتبع توصيل طلبات الطعام
لتلقي وادارة وتتبع الطلبات الخاصة بتوصيل طلبات الطعام
est )  ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة:التنازل
( بمعزل عن العالمهdelivery
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تاريخ ايداع الطلب:

22/10/2019

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

ماكدونالدز كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١١٠ان .كاربنتر ستريت ،شيكاغو ،آي ال  ،٦٠٦٠٧الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٨٨

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تطبيقات الھواتف النقالة القابلة للتنزيل للعب األلعاب على الحواسيب والحواسيب اللوحية
العاملة باللمس واألجھزة النقالة
.

22/10/2019

Date of

Applicant Name:
McDonald’s Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 110 N. Carpenter Street, Chicago, IL 60607
USA
Applicant for
Correspondence

9

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169288
Class
9

Trademark

Goods/Services
Downloadable mobile applications for playing games on
computers, tablets and mobile devices.
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تاريخ ايداع الطلب:

06/11/2019

اسم طالب التسجيل:

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

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

لبنان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

بيروت -المصيطبة – العقار رقم  ٤/٢٠٥٢القسم  ،Aلبنان

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
9
الصنف
١٦٩١٨٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجھزة الحاسوب وأجھزة الحاسوب المكتبية وأجھزة الحاسوب الصغيرة المحمولة وأجھزة
الحاسوب المحمولة )البتوب( وأجھزة الحاسوب اللوحية والخوادم وأجھزة الحاسوب الطرفية
وقطع الغيار والملحقات الخاصة بھا ،الشاشات ولوحات المفاتيح وفأرة الحاسوب والطابعات
والماسحات الضوئية وأجھزة التحكم عن بعد وأجھزة العرض والمعالجات المشتركة وأجھزة
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
واجھة نظام الحاسوب الصغيرة )يستخدم لوصل عدة أجھزة( ومحركات األشرطة لالستخدام
في أنظمة الحاسوب ،محطات المنافذ )محطة لتثبيت وشحن األجھزة( وشواحن البطاريات
ومكبرات الصوت واللوحات والرقائق اإللكترونية أو لوحات ورقائق الذاكرة والكابالت
والموصالت وجميعھا لالستخدام مع أجھزة الحاسوب ،برمجيات تشغيل الحاسوب واألدوات
المساعدة جميھا يباع معا كوحدة واحدة ،أجھزة الحاسوب الشخصية والمحمولة ،بطاقات
الذاكرة وبطاقات فالش مدمجة )بطاقات تخزين( ،بطاقات الوسائط الذكية )وحدة تخزين(
وأجھزة أقالم الحاسوب والبطاريات وشواحن البطاريات وسماعات الرأس ومحوالت الطاقة
الكھربائية ومحوالت الطاقة الكھربائية للمركبات ولوحات المفاتيح والماسحات الضوئية
وحماالت إلعادة الشحن واالتصال باألجھزة واألجھزة الطرفية األخرى والكابالت الكھربائية
والموصالت الخاصة بمعدات الحاسوب أعاله وأجھزة الحاسوب الطرفية وبالتحديد أجھزة
المودم )المضمان  /ملحق حاسوبي لتبادل المعلومات مع حواسيب أخرى( وكابالت الحاسوب،
برمجيات الحاسوب وأجھزة شبكة الحاسوب وبالتحديد المفاتيح وأجھزة التوجيه )جھاز طرفي
حاسوبي لتوجيه رزم البيانات( ،أجھزة الحاسوب وبالتحديد جدران الحماية والھاتف ،الواقيات
ألجھزة الحاسوب الصغيرة المحمولة وأجھزة الحاسوب المحمولة )البتوب( وأجھزة الحاسوب
اللوحي.
العالمة محددة باللون االبني حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات التجارية.
التنازل :ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة )(plus
بمعزل عن العالمه

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
169188
Class
9

Trademark

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 substorage, 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.
Claiming Colors brown as per the specimen filed at the
Trademark Office
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use word (plus)if used separately from the mark
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تاريخ ايداع الطلب:

06/11/2019

اسم طالب التسجيل:

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

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

لبنان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

بيروت -المصيطبة – العقار رقم  ٤/٢٠٥٢القسم ايه ،لبنان

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
9
الصنف
١٦٩١١٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجھزة الحاسوب وأجھزة الحاسوب المكتبية وأجھزة الحاسوب الصغيرة المحمولة وأجھزة
الحاسوب المحمولة )البتوب( وأجھزة الحاسوب اللوحية والخوادم وأجھزة الحاسوب الطرفية
وقطع الغيار والملحقات الخاصة بھا ،الشاشات ولوحات المفاتيح وفأرة الحاسوب والطابعات
والماسحات الضوئية وأجھزة التحكم عن بعد وأجھزة العرض والمعالجات المشتركة وأجھزة
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
واجھة نظام الحاسوب الصغيرة )يستخدم لوصل عدة أجھزة( ومحركات األشرطة لالستخدام
في أنظمة الحاسوب ،محطات المنافذ )محطة لتثبيت وشحن األجھزة( وشواحن البطاريات
ومكبرات الصوت واللوحات والرقائق اإللكترونية أو لوحات ورقائق الذاكرة والكابالت
والموصالت وجميعھا لالستخدام مع أجھزة الحاسوب ،برمجيات تشغيل الحاسوب واألدوات
المساعدة جميھا يباع معا كوحدة واحدة ،أجھزة الحاسوب الشخصية والمحمولة ،بطاقات
الذاكرة وبطاقات فالش مدمجة )بطاقات تخزين( ،بطاقات الوسائط الذكية )وحدة تخزين(
وأجھزة أقالم الحاسوب والبطاريات وشواحن البطاريات وسماعات الرأس ومحوالت الطاقة
الكھربائية ومحوالت الطاقة الكھربائية للمركبات ولوحات المفاتيح والماسحات الضوئية
وحماالت إلعادة الشحن واالتصال باألجھزة واألجھزة الطرفية األخرى والكابالت الكھربائية
والموصالت الخاصة بمعدات الحاسوب أعاله وأجھزة الحاسوب الطرفية وبالتحديد أجھزة
المودم )المضمان  /ملحق حاسوبي لتبادل المعلومات مع حواسيب أخرى( وكابالت الحاسوب،
برمجيات الحاسوب وأجھزة شبكة الحاسوب وبالتحديد المفاتيح وأجھزة التوجيه )جھاز طرفي
حاسوبي لتوجيه رزم البيانات( ،أجھزة الحاسوب وبالتحديد جدران الحماية والھاتف ،الواقيات
ألجھزة الحاسوب الصغيرة المحمولة وأجھزة الحاسوب المحمولة )البتوب( وأجھزة الحاسوب
اللوحي.
اشتراطات خاصة :العالمة محددة باللون البني حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات
التجارية

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
169113
Class
9

Trademark

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 substorage, 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.
Special condition: Claiming Color brown as per the specimen
filed at the Trademark Office
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تاريخ ايداع الطلب:

19/11/2019

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

كاتون كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١٠٩٥١بوش ليك رود ،بلومينغتون ،مينيسوتا ،الواليات
المتحدة األمريكية ٥٥٤٣٨
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
9
الصنف
١٦٩٠٥٠

19/11/2019

Date of

Applicant Name:
Katun Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 10951 Bush Lake Road, Bloomington,
Minnesota, USA 55438
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169050
Class
9

Trademark

KATUN
من اجل البضائع/الخدمات التالية
قطع غيار آلالت النسخ والفاكس وطابعات الليزر وطابعات ضخ الحبر واآلالت المتعددة
الوظائف.

Goods/Services
Parts for Photocopiers, Facsimiles, Laser and Ink Jet Printers
and Multifunction Machines.

92

تاريخ ايداع الطلب:

26/11/2019

اسم طالب التسجيل:

مايو فاونديشن فور ميديكال اديوكيشين اند ريسيرتش

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

26/11/2019

Date of

 ٢٠٠فيرست ستريت اس دبليو ،روشيستر ،ام ان ،٥٥٩٠٥
الواليات المتحدة االميركية

Mayo Foundation for
Medical Education and
Research
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 200 First Street SW, Rochester, MN 55905,
USA

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

Applicant for
Correspondence

١٦٩٢٣٤

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
برمجيات تطبيقات الحاسوب القابلة للتحميل ،تحديدا :البرمجيات للحواسيب اللوحية العاملة
باللمس والھواتف الذكية والھواتف الخلوية واألجھزة النقالة األخرى لتمكين المستخدمين من
الوصول إلى قواعد بيانات المعلومات في المجاالت الطبية وفي مجاالت الرعاية الصحية
والسالمة الصحية والصحة العقلية؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب القابلة للتحميل ،تحديدا:
البرمجيات للحواسيب اللوحية العاملة باللمس والھواتف الذكية والھواتف الخلوية لتمكين
المستخدمين المسجلين من طلب االستشارات من المزود إلى المزود والوصول إلى نتائج
الفحوصات وسجالت الرعاية الصحية والتقارير المتعلقة ما سبق؛ برمجيات تطبيقات
الحاسوب ،تحديدا :البرمجيات للحواسيب اللوحية العاملة باللمس والھواتف الذكية والھواتف
الخلوية لتمكين المستخدمين المسجلين من المشاركة في أنشطة التعلم عن بعد عبر اإلنترنت،
تحديدا :للحضور والمشاركة في المؤتمرات التفاعلية الحية ومشاھدة مقاطع فيديو الجوالت
الكبرى المؤرشفة؛ برمجيات الحاسوب في مجاالت الطب والرعاية الصحية والسالمة
الصحية ،الوسائط الرقمية ،تحديدا :أقراص الفيديو الرقمية المسجلة مسبقا ً والتسجيالت
السمعية والبصرية القابلة للتحميل التي تعرض معلومات في مجاالت الطب والرعاية الصحية
والسالمة الصحية؛ ملفات ام بيه  ٣القابلة للتحميل وتسجيالت ام بيه  ٣ومنشورات اللوحات
النقاشية اإللكترونية والبث عبر اإلنترنت والندوات عبر االنترنت والبث التسلسلي للملفات
الصوتية الرقمية التي تعرض معلومات في مجاالت الطب والرعاية الصحية والسالمة
الصحية.

Applicant Name:

9

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169234
Class
9

Trademark

Goods/Services
Downloadable computer application software, namely, software
for tablet computers, smartphones, cell phones, and other
mobile devices to enable users to access information databases
;in the medical, healthcare, wellness, and mental health fields
downloadable computer application software, namely, software
for tablet computers, smartphones, and cell phones to enable
registered users to request provider-to-provider consultations
and to access test results, health care records, and reports in
connection with the foregoing; computer application software,
namely, software for tablet computers, smartphones, and cell
phones to enable registered users to participate in distance
learning activities over the Internet, namely, to attend and
participate in live, interactive conferences and view archived
grand rounds videos; computer software in the fields of
medicine, healthcare, and wellness; digital media, namely, prerecorded DVDs and downloadable audio and visual recordings
featuring information in the fields of medicine, healthcare, and
wellness; downloadable MP3 files, MP3 recordings, on-line
discussion board posts, webcasts, webinars and podcasts
featuring information in the fields of medicine, healthcare, and
wellness.
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تاريخ ايداع الطلب:

26/11/2019

اسم طالب التسجيل:

مايو فاونديشن فور ميديكال اديوكيشين اند ريسيرتش

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

26/11/2019

Date of

 ٢٠٠فيرست ستريت اس دبليو ،روشيستر ،ام ان ،٥٥٩٠٥
الواليات المتحدة االميركية

Mayo Foundation for
Medical Education and
Research
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 200 First Street SW, Rochester, MN 55905,
USA

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

Applicant for
Correspondence

١٦٩٢٣٥

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
برمجيات تطبيقات الحاسوب القابلة للتحميل ،تحديدا :البرمجيات للحواسيب اللوحية العاملة
باللمس والھواتف الذكية والھواتف الخلوية واألجھزة النقالة األخرى لتمكين المستخدمين من
الوصول إلى قواعد بيانات المعلومات في المجاالت الطبية وفي مجاالت الرعاية الصحية
والسالمة الصحية والصحة العقلية؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب القابلة للتحميل ،تحديدا:
البرمجيات للحواسيب اللوحية العاملة باللمس والھواتف الذكية والھواتف الخلوية لتمكين
المستخدمين المسجلين من طلب االستشارات من المزود إلى المزود والوصول إلى نتائج
الفحوصات وسجالت الرعاية الصحية والتقارير المتعلقة ما سبق؛ برمجيات تطبيقات
الحاسوب ،تحديدا :البرمجيات للحواسيب اللوحية العاملة باللمس والھواتف الذكية والھواتف
الخلوية لتمكين المستخدمين المسجلين من المشاركة في أنشطة التعلم عن بعد عبر اإلنترنت،
تحديدا :للحضور والمشاركة في المؤتمرات التفاعلية الحية ومشاھدة مقاطع فيديو الجوالت
الكبرى المؤرشفة؛ برمجيات الحاسوب في مجاالت الطب والرعاية الصحية والسالمة
الصحية ،الوسائط الرقمية ،تحديدا :أقراص الفيديو الرقمية المسجلة مسبقا ً والتسجيالت
السمعية والبصرية القابلة للتحميل التي تعرض معلومات في مجاالت الطب والرعاية الصحية
والسالمة الصحية؛ ملفات ام بيه  ٣القابلة للتحميل وتسجيالت ام بيه  ٣ومنشورات اللوحات
النقاشية اإللكترونية والبث عبر اإلنترنت والندوات عبر االنترنت والبث التسلسلي للملفات
الصوتية الرقمية التي تعرض معلومات في مجاالت الطب والرعاية الصحية والسالمة
الصحية.

Applicant Name:

9

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169235
Class
9

Trademark

Goods/Services
Downloadable computer application software, namely, software
for tablet computers, smartphones, cell phones, and other
mobile devices to enable users to access information databases
;in the medical, healthcare, wellness, and mental health fields
downloadable computer application software, namely, software
for tablet computers, smartphones, and cell phones to enable
registered users to request provider-to-provider consultations
and to access test results, health care records, and reports in
connection with the foregoing; computer application software,
namely, software for tablet computers, smartphones, and cell
phones to enable registered users to participate in distance
learning activities over the Internet, namely, to attend and
participate in live, interactive conferences and view archived
grand rounds videos; computer software in the fields of
medicine, healthcare, and wellness; digital media, namely, prerecorded DVDs and downloadable audio and visual recordings
featuring information in the fields of medicine, healthcare, and
wellness; downloadable MP3 files, MP3 recordings, on-line
discussion board posts, webcasts, webinars and podcasts
featuring information in the fields of medicine, healthcare, and
wellness.
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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
169145
Class
9

27/11/2019

:تاريخ ايداع الطلب

. انك،تارجيت براندز
امريكا
شركة اجنبية

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

،٥٥٤٠٣  مينيسوتا، مينيابوليس، نيكوليت مول١٠٠٠
الواليات المتحدة األمريكية
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
9
الصنف
١٦٩١٤٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

CASALUNA
Goods/Services
Headphones; ear plugs; sound and video recording and
playback machine; electronic apparatus for transmission of
sound, images or data; electric or electronic sensors for
detecting, processing, measuring, collecting, recording and
transmitting general data relating to well-being, sleep cycles,
heart rhythm and physical activity; computer software and
computer software applications for portable apparatus used for
collecting and analyzing variables relating to the environment,
namely, temperature, quality of air and light as well as
surrounding noise during sleep; USB cables; battery chargers;
pedometers; electric monitoring apparatus, namely, electronic
devices for monitoring a person and their surrounding during
sleep; software for computers, portable computers, portable
media players, handheld computers, connected loudspeakers,
connected clocks, namely, software for assistance with falling
asleep, sleep monitoring, environmental monitoring during
sleep, waking up, statistics relating to sleep, streaming and
receiving music and radio and setting alarms; application
software for mobile telephones and tablets for assistance with
falling asleep, sleep monitoring, environmental monitoring
during sleep; audio tapes featuring music and soothing life
sounds
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88/480,395
Claim Date: 19/06/2019

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 جھاز إلكتروني، جھاز تسجيل وإعادة تشغيل صوت وفيديو، سدادات أذن،سماعات رأس
 أجھزة استشعار كھربائية أو إلكترونية الكتشاف و،إلرسال الصوت أو الصور أو البيانات
معالجة و قياس و تجميع و تسجيل وإرسال بيانات عامة متعلقة بالرفاھية و دورات النوم و
 برامج حاسوبية وتطبيقات برامج حاسوبية ألجھزة محمولة،نبضات القلب والنشاط البدني
مستخدمة لتجميع وتحليل المتغيرات المتعلقة بالبيئة و تحديدًا و درجة الحرارة و جودة
 أجھزة لشحن،USB  كابالت،الھواء والضوء باإلضافة إلى الضوضاء المحيطة أثناء النوم
 جھاز مراقبة كھربائي و تحديدًا و أجھزة إلكترونية لمراقبة، عدادات الخطى،البطاريات
 برمجيات ألجھزة الحاسوب و أجھزة حاسوب محمولة و،شخص وما يحيط به أثناء النوم
أجھزة تشغيل وسائط محمولة و أجھزة حاسوب محمولة باليد و مكبرات صوت متصلة و
ساعات متصلة و تحديدًا و برمجيات للمساعدة على النوم و مراقبة النوم و مراقبة البيئة
المحيطة أثناء النوم و االستيقاظ و إحصاءات متعلقة بالنوم و بث واستقبال موسيقى وإذاعة
 برمجيات تطبيقات للھواتف واأللواح المحمولة للمساعدة على النوم و،وضبط المنبھات
 أشرطة صوتية تعرض موسيقى وتخفف،مراقبة النوم و مراقبة البيئة المحيطة أثناء النوم
.األصوات المحيطة

US : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٤٨٠،٣٩٥/٨٨ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٦/١٩ :تاريخ االدعاء
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Date of

28/11/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

SAMSUNG ELECTRONICS
CO., LTD.

Nationality
: KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwonsi, Gyeonggi-do, 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
169174
Class
9

Goods/Services
Smartphones; mobile telephones; portable computers; tablet
computers; interactive computer software enabling exchange of
information; software for searching and retrieving information
across a computer network; computer software to enable the
provision of information via communications networks;
computer communication software to allow customers to
access bank account information and transact bank business;
interactive computer software; interactive entertainment
software for use with computers; computer programmes for
interactive television and for interactive games and/or quizzes;
interactive entertainment software for use with personal
computers; interactive computer software that provides
navigational and travel information; voice recognisers; voice
processing systems; voice recognition software; smartwatches.

28/11/2019

:تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.سامسونج اليكترونيكس كو

:اسم طالب التسجيل

كوريا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

- جيونجي،سي- سوون،جو- يونجتونج،رو- سامسونج،١٢٩
 جمھورية كوريا،دو
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
9
الصنف
١٦٩١٧٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، أجھزة الحاسوب اللوحي، أجھزة الحاسوب المحمولة، الھواتف المحمولة،الھواتف الذكية
 برمجيات للبحث عن المعلومات،برمجيات الحاسوب التفاعلية التي تتيح تبادل المعلومات
 برمجيات الحاسوب لتمكين توفير المعلومات عبر شبكات،واستعادتھا عبر شبكة الحاسوب
 برمجيات اتصاالت الحاسوب للسماح للعمالء بالوصول إلى معلومات الحساب،االتصاالت
 برمجيات الترفيه، برمجيات الحاسوب التفاعلية،المصرفي والمعامالت التجارية للبنك
 برامج الحاسوب للتلفزيون التفاعلي ولأللعاب،التفاعلية لالستخدام مع أجھزة الحاسوب
 برمجيات الترفيه التفاعلية لالستخدام مع أجھزة الحاسوب،أو االختبارات/التفاعلية و
 أدوات التعرف، برمجيات الحاسوب التفاعلية التي توفر معلومات المالحة والسفر،الشخصية
. الساعات الذكية، برمجيات التعرف على الصوت، أنظمة معالجة الصوت،على الصوت
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Date of

01/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Digital Garden Software
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Jordan, P.O.Box: 921100, 11192

Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169185
Class
9

Goods/Services
Software applications; Mobile applications; Platform software;
Mobile application specialized in recruitment of workers and
searching for workers.

01/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

الحديقه الرقميه للبرمجيات
االردن
 م. م.ذ

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

١١١٩٢ ,٩٢١١٠٠:ب. ص،  األردن،عمان

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
9
الصنف
١٦٩١٨٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تطبيقات الھاتف المحمول، برمجيات المنصة، تطبيقات الھاتف المحمول،تطبيقات برمجية
.المتخصصة في توظيف العمال والبحث عن العمال
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تاريخ ايداع الطلب:

02/12/2019

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

ديملر ايه جي
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

مرسيدسشتراسيه  ٧٠٣٢٧ ،١٢٠شتوتغارت ،المانيا

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة،عمان -
االردن
9
الصنف
١٦٩١٤٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجھزة اإلرسال واالستقبال لالشارات والترددات والتطبيقات وملحقات )اكسسوارات( الھاتف
المحمول واألغطية )الحافظات( ومغناطيس الثالجة والنظارات الشمسية وإطارات النظارات
وعصي الناقل التسلسلي العالمي )/(USBقطعة الكترونية محمولة لحفظ البيانات ،سماعات
الرأس ومكبر الصوت ووحدة تخزين الطاقة للشحن ولوحة الشحن ،أجھزة عرض الشرائح،
علب نظارات العيون ،علب الھاتف المحمول وعلب الھاتف المحمول بما في ذلك شاحن
البطارية )تحتوي على شاحن للبطارية( وواقيات الھاتف المحمول وعلب )حافظات( الحاسوب
اللوحي )علب صلبة وعلب حافظة( وواقيات الحاسوب اللوحي وحقيبة الحاسوب )حقيبة حمل
باليد وحقيبة الظھر وحقيبة الساعي التي تحمل على الكتف( وواقيات الحاسوب وشاحن
السلكي وشاحن منزلي.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء٠١٨١٥٨٢٠١ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/١١/٢٧ :

02/12/2019

Date of

Applicant Name:
Daimler AG
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart,
Germany
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169140
Class
9

Trademark

Goods/Services
Transponders, apps, mobile phone accessories, covers, fridge
;magnets, sunglasses, eyeglass frames, USB sticks
;headphones, speaker, power bank, charging pad; projectors
eye glass cases; mobile phone cases, mobile phone cases
including battery charger, mobile phone sleeves, tablet cases
(hard case, folio case), tablet sleeves, computer bag (hand carry
bag, backpack, messenger bag), computer sleeve, wireless
charger, home charger.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018158201
Claim Date: 27/11/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

05/12/2019

اسم طالب التسجيل:

اندستريا دي ديزينو تكستايل ،اس .ايه ) .انديتكس اس .ايه(

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

اسبانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

05/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Industria De Diseno Textil,
)S.A. (Inditex, S.A.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: SPAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex,
Arteixo (A Coruna), Spain

افينيدا دي ال ديبوتاسيون ،اديفيسيو انديتكس ،آرتيكسو
)أيه كورونا( ،اسبانيا
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
9
الصنف
١٦٩١٣٦

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169136
Class
9

Trademark

STWD
من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجھزة الكمبيوتر الطرفية ،أجھزة الكمبيوتر ،نظارات مضادة للوھج ،نظارة طبية،
عدسات بصرية ،سالسل النظارات ،العدسات الالصقة ،حبال النظارات ،مقاييس
الخياطين ،نظارات )البصريات( ،زجاج النظارات ،علب النظارات ،إطارات النظارات،
وإطارات النظارات ،نظارات شمسيه ،علب العدسات الالصقة ،أحذية للحماية من
الحوادث ،واإلشعاع والنار ،صدرية واقية من الرصاص ،سترات النجاة ،األردية
والمالبس للحماية من الحريق ،قفازات للغواصين ،قفازات للحماية ضد الحوادث ،بدالت
الغوص ،بطاقات مشفرة مغناطيسية ،مالبس للحماية من الحوادث واإلشعاع ،بدالت
واقية للطيارين ،أجندات إلكترونية ،جھاز ھاتف ،قنطرة ميزان ،البوصالت االتجاھية،
اآلالت الحاسبة ،خوذات واقية ،خوذات واقية للرياضة ،التلسكوبات ،الكرونوجرافات
)جھاز تسجيل الوقت( ،أدوات معدنية للقياس ،عداد خطى ،األقراص المدمجة )الصوت
والفيديو( ،أقراص مدمجة )ذاكرة للقراءة فقط( ،المرايا )البصريات( ،المناظير،
مؤشرات درجة الحرارة ،برامج ألعاب الكمبيوتر ،أجھزة تشغيل الكاسيت ،أجھزة قراءة
شفرة ذات خطوط عمودية ،فوانيس إشارة ،سحرية وبصرية ،العدسات المكبرة
)البصريات( ،آالت اإلمالء والفواتير ،آليات للجھاز مشغل بكمبيوتر ،األوزان ،بطاريات
كھربائية وجلفانية وشمسية ،برامج الكمبيوتر )المسجلة( ،مترجم الجيب اإللكتروني،
الترانزستورات )اإللكترونيات( ،موازين الحرارة ،وليست لألغراض الطبية ،جھاز
االتصال الداخلي ،أشرطة الفيديو ،الرسوم المتحركة ،ھواتف السلكية محمولة )أجھزة
اتصال السلكية( ،المنشورات اإللكترونية )قابلة للتنزيل إلكترونيا( ،الساعات الرملية
لمراقبة غليان البيض ]الساعات الرملية[ ،أجھزة اإلنذارات الصوتية )الصوتية( ،جھاز
تحذير مضاد للسرقة ،وأجھزة إنذار من الحريق ،مسند فأرة الحاسوب ،مكبرات الصوت،
األقراص المدمجة وأقراص  DVDوغيرھا من وسائط التسجيل الرقمية ،مكبرات
الصوت ،أقراص تسجيل الصوت ،ھوائيات ،أقنعة مضادة للوھج )بوسائل تعتيم مضادة
لالنعكاس( ،مستقبالت الھاتف ،سماعات الموسيقى ،آالت الرد ،كاشفات عملة زائفة،
وسائل حماية األسنان ،آالت عد وفرز المال ،جھاز لقياس سماكة الجلود والجلد،
عالمات إلكترونية للبضائع ،نظارات للرياضة ،المغناطيس ،المؤشرات اإللكترونية
الباعثة للضوء ،ھواتف محمولة ،جھاز توسيع )التصوير الفوتوغرافي( ،أجھزة وأدوات
لعلم الفلك ،صمامات ثرمونية )السلكي( ،آالت آلية موسيقية تعمل بقطع النقود المعدنية
)صناديق النغم( ،موازين ،قوارب النجاة ،مسجالت شريط ،شرائط تنظيف الرأس
)التسجيل( ،أشرطة الفيديو ،الصقات مغناطيسية ،جھاز إزالة مغناطيسية لألشرطة
المغناطيسية ،مقاييس الضغط الجوي ،موزعات التذاكر ،االت تسجيل المدفوعات
النقدية ،آالت حاسبة ،جھاز تنظيم الحرارة ،كاميرات سينمائية ،كاميرات الفيديو،
خراطيش ألعاب الفيديو ،أجھزة التشفير المغناطيسي ،األواني الزجاجية المتدرجة،
عدادات الدوران ،الشرائح )التصوير الفوتوغرافي( ،أجھزة عرض الشرائح ،مقاييس
القوة ،أقراص عاكسة لالرتداء ،لمنع الحوادث المرورية ،وسائل لوضع عالمات خطوط
الحاشية ،مقاييس الجرعات ،أغطية المنافذ الكھربائية ،مجموعات المھاتفة الالسلكية،
الماسحات الضوئية )معدات معالجة البيانات( ،عدسات التقريب ،المصابيح الومضية
)التصوير الفوتوغرافي( ،آالت تصوير )صور ،كھرباء ،حراري( ،الصور ثالثية األبعاد،
مشغالت اسطوانات مدمجة ،عالمات مضيئة لوحات ،عالمات ضوئية ،مسجالت الفيديو،
أجھزة قياس كھربائية ،أنابيب التحدث ،ذاكرات الكمبيوتر ،الميكروفونات ،المعالجات
الدقيقة ،أجھزة المودم ،جھاز التنفس للسباحة تحت الماء ،األھداف )العدسات(
)البصريات( ،وسائل تعقيم باألوزون ،شاشات العرض ،مفاتيح كھربائية صفارات الكلب،
أزرار ضغط لألجراس ،أجھزة الراديو الالسلكية ،مستقبالت سمعية ومستقبالت
فيديوھات ،مساند المعصم لالستخدام مع أجھزة الكمبيوتر ،موازين ذراعية ]موازين
قباني[ ،جھاز تلفزيون ،مشغالت تسجيل ،معالجات الكلمات ،ھواتف الفيديو ،حقائب حمل
ألجھزة الكمبيوتر المحمولة ،وأجھزة الكمبيوتر اللوحية ،والھواتف المحمولة،
والھواتف الذكية ،وأجھزة قراءة الكتب اإللكترونية ،واألجھزة اإللكترونية الرقمية ،
نظارات ذكية ،ساعات ذكية من الزجاج ،أسالك مغناطيسية ،جھاز طالء بالقصدير

Goods/Services
;Computer peripheral devices; computers; anti-glare glasses
;eyeglasses; optical lenses; eyeglass chains; contact lenses
;)eyeglass cords; dressmakers' measures; spectacles (optics
;spectacle glasses; spectacle cases; spectacle and eyeglass frames
sunglasses; contact lenses cases'; shoes for protection against
;accidents, irradiation and fire; bullet-proof waistcoats; life jackets
;garments and clothes for protection against fire; gloves for divers
gloves for protection against accidents; diving suits; magnetic
encoded cards; clothing for protection against accidents and
;irradiation; protective suits for aviators; electronic agendas
;telephone apparatus; weighbridges; directional compasses
accounting machines; protective helmets; protective helmets for
;)sports; telescopes; chronographs (time recording apparatus
;)measuring spoons; pedometers; compact discs (audio-video
;compact discs (read-only memory); mirrors (optics); binoculars
temperature indicators; computer game programs; cassette
;players; bar code readers; signal, magic and optical lanterns
;magnifying glasses (optics); dictating and invoicing machines
mechanisms for counter-operated apparatus; weights; electric,
;)galvanic and solar batteries; computer programs (recorded
;)electronic pocket translators; transistors (electronics
thermometers, not for medical purposes; intercommunication
apparatus; video cassettes; animated cartoons; portable radiotelephones (walkie-talkies); electronic publications (electronically
;downloadable); egg timers (sandglasses); acoustic (sound) alarms
;anti-theft warning apparatus; fire alarms; mouse pads
loudspeakers; compact discs, DVDs and other digital recording
media; amplifiers; sound recording discs; aerials; anti-glare visors
;(anti-glare shades); telephone receivers; music headphones
answering machines; false coin detectors; teeth protectors; money
counting and sorting machines; apparatus for measuring the
thickness of skins and leather; electronic tags for goods; goggles
for sports;; magnets; light-emitting electronic pointers; portable
telephones; enlarging apparatus (photography); apparatus and
instruments for astronomy; thermionic valves (radio); coin-operated
musical automata (juke boxes); scales; life-saving rafts; tape
recorders; head cleaning tapes (recording); videotapes; magnetic
;tapes; demagnetizing apparatus for magnetic tapes; barometers
ticket dispensers; cash registers; machines for calculating; heat
regulating apparatus; cinematographic cameras; camcorders; video
;game cartridges; magnetic encoders; graduated glassware
;revolution counters; slides (photography); slide projectors
dynamometers; reflecting discs for wear, for the prevention of
traffic accidents; hemline markers; dosimeters; covers for electric
outlets; radiotelephony sets; scanners (data processing
;)equipment); close-up lenses; flash-bulbs (photography
;photocopiers (photographic, electrostatic, thermic); holograms
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compact disc players; luminous signs; neon signs; video
recorders; electric measuring devices; speaking tubes; computer
memories; microphones; microprocessors; modems; breathing
apparatus for underwater swimming; objectives (lenses) (optics);
ozonisers; projection screens; electric switches; dog whistles;
push buttons for bells; radios; audio-receivers and video-receivers;
wrist rests for use with computers; lever scales (steelyards);
television apparatus; record players; word processors; video
telephones; carrying cases for mobile computers, tablet computers,
mobile telephones, smartphones, electronic book readers, and
digital electronic devices; smartglasses; smartwatches; magnetic
wires; galvanizing apparatus; welding electrodes; radiological
apparatus for industrial purposes; personal stereos.

. أجھزة استريو شخصية، جھاز إشعاعي لألغراض الصناعية، أسالك اللحام،والزنك
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تاريخ ايداع الطلب:

08/12/2019

اسم طالب التسجيل:

غوانغزھو الكي كوميونيكيشين تيكنولوجي كو ،.ليمتد.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

روم  ،٣٠٢نو ،١٣ .لين  ،٣نيوليغانغ ساوث ستريت ،تيانھي
ديستريكت ،غوانغزھو ،غوانغدونغ ،الصين
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
9
الصنف
١٦٩١١٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجھزة الحاسوب )الكمبيوتر( ،الھواتف المحمولة ،أجھزة الحاسوب المحمول ،أشرطة الھاتف
الخلوي ،شواحن للبطاريات الكھربائية ،أجھزة معالجة البيانات ،أجھزة التحكم عن بعد،
أجھزة الھاتف ،أجھزة شاشات العرض ،سماعات الرأس ،أسالك )كابالت( البيانات.

08/12/2019
Guangzhou Lucky
Communication
Technology Co., Ltd.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Room 302, No. 13, Lane 3, Niuligang
South Street, Tianhe District, Guangzhou,
Guangdong, China
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169115
Class
9

Trademark

Goods/Services
Computers; Portable telephones; Laptop computers; Cell phone
straps; chargers for electric batteries; Data processing
;apparatus; remote control apparatus; Telephone apparatus
projection apparatus; headphones; Data cables.
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تاريخ ايداع الطلب:

17/12/2019

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

ابيكس براندز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Apex Brands, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1000 Lufkin Road, Apex, North Carolina
27539

 ١٠٠٠لوفكين رود ،ابيكس ،نورث كاروالينا ٢٧٥٣٩

سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م م ص.ب -٤٣٥
 ١١٨٢١عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز
١٦٩٠٢٥

الصنف

17/12/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

9

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
169025
Class
9

Trademark

SATA
من اجل البضائع/الخدمات التالية
أدوات القياس؛ معدات الحماية الشخصية؛ عدة قياس تراصف العجالت؛ مسدس قياس انتفاخ
العجالت النظيري؛ مسدس قياس انتفاخ العجالت الرقمي؛ منفخ العجالت األوتوماتيكي؛ بكرة
خرطوم الھواء؛ بكرة الكابل؛ جھاز اختبار الدائرة للمركبات؛ جھاز اختبار الجھد الكھربائي
للمركبات؛ شريط قياس؛ مقياس بتقنية االستشعار؛ المقياس المتعدد الرقمي؛ جھاز اختبار
دائرة رقمي؛ قناع للوجه؛ لبادة مصفاة لقناع الوجه؛ أجھزة تنفس لتنقية الھواء؛ أقنعة
حماية؛ أحذية حماية من الحوادث والتعرض لإلشعاع والنار؛ مالبس الحماية من الحوادث
والتعرض لإلشعاع والنار؛ نظارات واقية للحماية؛ سدادات األذن؛ قفازات مقاومة لألسيد؛
قفازات للحماية من الحوادث؛ قفازات ألشغال اللحام؛ خوذات واقية؛ خوذات عمال اللحام؛
أدوات تحديد الخطوط األفقية؛ مقياس مجھري؛ أجھزة شحن البطاريات الكھربائية؛ الخاليا
الغلفانية؛ البطاريات؛ المجاھر؛ حلقات معايرة؛ سالسل مستخدمة في عملية المسح؛
فرجارات؛ فرجارات قياس منزلقة؛ دالئل تشغيل؛ بوصالت؛ مساطر؛ مساطر نجارين؛
فرجارات قياس دقيقة؛ مقياس ذو قرص؛ أداة قياس زاوية؛ عتاد كأداة قياس؛ سكين كأداة
قياس؛ سلك كھربائي لغرض التعليق؛ مثلثات تحذير من عطل المركبات؛ مفك مزود بفاحص
الجھد الكھربائي؛ أجھزة قياس المدى؛ مؤشر انخفاض الضغط األوتوماتيكي لعجالت مركبات
التوصيل؛ أداة مسح؛ أجھزة قياس الميل؛ الشاقول؛ خيط الشاقول؛ أجھزة قياس سرعة
الرياح؛ أجھزة توازن؛ أجھزة قياس الضغط؛ مؤشرات الضغط؛ أجھزة قياس الطاقة؛ أدوات
قياس الغاز؛ عدادات دورات؛ محددات قياس الضغط؛ مؤشرات الكمية؛ أجھزة قياس شدة
التيار الكھربائي؛ غلفانومترات؛ دينامومترات )أجھزة قياس القوة(؛ أجھزة قياس المقاومة
الكھربائية )بوحدة األوم(؛ منظم الجھد المستمر للمقياس الكھربائي؛ فولتمترات )أجھزة قياس
الفلطية(؛ أسيلوغرافات )راسمات ذبذبية(؛ نظارات مكبرة ]بصرية[؛ كوابح أمان ،بخالف
المستخدمة لمقاعد المركبات ومعدات األلعاب الرياضة؛ أجھزة تنفس ما عدا المستخدمة
للتنفس االصطناعي؛ شباك أمان؛ شبكات للوقاية من الحوادث؛ أجھزة اختبار اتزان العجالت؛
أجھزة تشخيص ليست لغايات طبية؛ محددات قياس البنزين؛ أجھزة اختبار حواسيب
السيارات؛ أجھزة تحليل المحرك؛ أجھزة تحليل االنبعاثات.

Goods/Services
Measuring instruments; personal protective equipment; wheel
;alignment measuring instrument; analog tire inflation gun
;digital tire inflation gun; automatic tire inflator; air hose reel
;cable reel; automotive circuit tester; automotive voltage tester
tape measure; feeler gauge; digital multimeter; digital circuit
tester; face mask; filter pad for face mask; respirators for
filtering air; protective masks; shoes for protection against
accidents, irradiation and fire; clothing for protection against
;accidents, irradiation and fire; protective goggles; earplugs
;acid resistant gloves; gloves for protection against accidents
;welding gloves; protective helmets; solderers' helmets; levels
;micrometer; chargers for electric batteries; galvanic cells
;batteries; microscopes; calibrating rings; surveying chains
;calipers; slide calipers; jigs; compass; ruler; carpenter’s ruler
venier caliper; dial gauge; angle measuring tool; gear
;measuring tool; knife measuring tool; drop cord pendant
vehicle breakdown warning triangles; screwdriver with voltage
tester; telemeters; automatic indicator for low pressure of
delivery vehicle tires; surveying instrument; clinometers; plumb
bobs; plumb line; anemometers; balancing apparatus; pressure
measuring apparatus; pressure indicators; ergometers; gas
;testing instruments; revolution counters; pressure gauges
;quantity indicators; ammeters; galvanometers; dynamometers
;ohmmeters; constant-voltage regulator for electrical measure
voltmeters; oscillographs; magnifying glasses [optics]; safety
restraints (other than for delivery vehicle seats and sports
equipment); breathing apparatus, except for artificial
;respiration; safety nets; nets for protection against accidents
wheel balance testers; diagnostic apparatus, not for medical
purposes; gasoline gauges; car computer testers; engine
analyzers; emissions analyzers.
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Date of

18/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Bayerische Motoren
Werke Aktiengesellschaft
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Petuelring 130, 80809 Munich, Germany

Goods/Services
Recorded data; recorded media; data storage devices;
databases; software; apps; information technology and audiovisual, multimedia and photographic devices; communications
apparatus; magnets, magnetizers and demagnetizers; scientific
and laboratory devices for treatment using electricity;
apparatus, instruments and cables for electricity; electric and
electronic components; optical devices, enhancers and
correctors; safety, security, protection and signalling devices;
diving equipment; navigation, guidance, tracking, targeting and
map making devices; measuring, detecting and monitoring
instruments, indicators and controllers; scientific research and
laboratory apparatus, educational apparatus and simulators;
parts and accessories for all the aforesaid goods, included in
this class.
Priority claim: Claim Country: DE
Claim No.: DE 302019108777.1/12
Claim Date: 08/07/2019
Special condition: The registration of this trademark should be
in light blue, dark blue, red, silver colors according to the print
filed with the application.

:تاريخ ايداع الطلب

بايريسشي موتورين ويركي اكتينجسلشافت

:اسم طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 ألمانيا، ميونيخ٨٠٨٠٩ ،١٣٠ بيتيولرينج

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169306
Class
9

18/12/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
9

الصنف

١٦٩٣٠٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
البيانات المسجلة؛ الوسائط المسجلة؛ أجھزة تخزين البيانات؛ قواعد البيانات ؛ البرمجيات ؛
 أجھزة الوسائط المتعددة وأجھزة التصوير،التطبيقات؛ تقنيات المعلومات والسمعية البصرية
 الممغنطات ومزيالت المغنطة؛ أجھزة علمية،الفوتوغرافي؛ أجھزة االتصاالت؛ المغناطيسات
ومخبرية للمعالجة باستخدام الكھرباء؛ األجھزة واألدوات والكوابل للكھرباء؛ المكونات
 المحسنات والمصححات؛أجھزة السالمة واألمن،الكھربائية وااللكترونية؛ األجھزة البصرية
 أجھزة االستھداف،والوقاية واإلشارة؛ معدات الغوص؛ أجھزةالمالحة والتوجيه والتتبع
 المؤشرات وأجھزة التحكم؛ أجھزة،  معدّات الكشف والمراقبة،وإعداد الخرائط؛ القياس
 األجھزة والمحاكيات التعليمية؛ قطع وملحقات جميع السلع،األبحاث والمختبرات العلمية
.المذكورة أعاله المتضمنة في ھذه الفئة

DE : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
DE ٣٠٢٠١٩١٠٨٧٧٧٫١ /١٢ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٧/٠٨ :تاريخ االدعاء
 ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق الفاتح واألزرق:اشتراطات خاصة
.الداكن واألحمر والفضي وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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Date of

18/12/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Shanghai Electric Group
Co., Ltd.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 30F, No. 8 XingYi Road, ShangHai, China

Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169190
Class
9

Goods/Services
power supply materials (wires, cables); heat regulation device;
solar cells ; power generation solar panel; industrial remote
control operation of electrical equipment, rectifier power Plant ;
Distribution Console (electricity); electric regulator; transformer
(electric); distribution box (electricity); electric open light;
sensor (electricity); electrolytic device; Radio equipment;
humanoid robot with artificial intelligence
Special condition: Claiming blue and green colors and black

18/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،شانغھاي اليكتريك جروب كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 شينغيي رود شانغھاي الصين٨  نو، إف، ٣٠

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
9
الصنف
١٦٩١٩٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 االلواح، الخاليا الشمسية، أجھزة تنظيم الحرارة،(مواد تزويد الطاقة )األسالك و الكابالت
 محطات توليد، أدوات صناعية للتحكم عن بعد للمعدات الكھربائية،الشمسية لتوليد الطاقة
 صناديق، محوالت الكھرباء، منظمات كھربائية، دواليب توزيع الكھرباء،الطاقة المعدلة
 معدات، أجھزة تحليل الكھرباء، مستشعرات الكھرباء، المبدالت الكھربائية،توزيع الكھرباء
. رجل آلي ذو بنية بشرية ذو ذكاء إصطناعي،الراديو
 مع المطالبة بااللوان األزرق و األخضر واالسود:اشتراطات خاصة
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Date of

18/12/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Shanghai Electric Group
Co., Ltd.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 30F, No. 8 XingYi Road, ShangHai, China

Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169197
Class
9

Goods/Services
power supply materials (wires, cables); heat regulation device;
solar cells ; power generation solar panel; industrial remote
control operation of electrical equipment, rectifier power Plant ;
Distribution Console (electricity); electric regulator; transformer
(electric); distribution box (electricity); electric Switch; sensor
(electricity); electrolytic device; Radio equipment; humanoid
robot with artificial intelligence

18/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،شانغھاي اليكتريك جروب كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 شينغيي رود شانغھاي الصين٨  نو، إف، ٣٠

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
9
الصنف
١٦٩١٩٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 االلواح، الخاليا الشمسية، أجھزة تنظيم الحرارة،(مواد تزويد الطاقة )األسالك و الكابالت
 محطات توليد، أدوات صناعية للتحكم عن بعد للمعدات الكھربائية،الشمسية لتوليد الطاقة
 صناديق، محوالت الكھرباء، منظمات كھربائية، دواليب توزيع الكھرباء،الطاقة المعدلة
 معدات، أجھزة تحليل الكھرباء، مستشعرات الكھرباء، المبدالت الكھربائية،توزيع الكھرباء
. رجل آلي ذو بنية بشرية ذو ذكاء إصطناعي،الراديو
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تاريخ ايداع الطلب:

19/12/2019

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

كيه تي آند جي كوربوريشن
كوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،٧١بيوتكوت-جيل ،دايديوك-جو ،دايجون ،جمھورية كوريا

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
9
الصنف
١٦٩١٧٥

19/12/2019

Date of

Applicant Name:
KT & G CORPORATION
Nationality
: KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon,
Republic of Korea
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169175
Class
9

Trademark

LIL PLUS
من اجل البضائع/الخدمات التالية
محوالت لشحن السجائر اإللكترونية ،شواحن للسجائر اإللكترونية ،علب شحن للسجائر
اإللكترونية ،كبالت الناقل التسلسلي العالمي ) (USBللسجائر اإللكترونية ،المقابس
الكھربائية ،محوالت المقابس ،محوالت الناقل التسلسلي العالمي ) (USBللسجائر
اإللكترونية

Goods/Services
Adapters for charging electronic cigarettes; chargers for
;electronic cigarettes; charging case for electronic cigarettes
USB cables for electronic cigarettes; electric plugs; plug
adaptors; USB adapter for electronic cigarettes
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تاريخ ايداع الطلب:

19/12/2019

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

كيه تي آند جي كوربوريشن
كوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،٧١بيوتكوت-جيل ،دايديوك-جو ،دايجون ،جمھورية كوريا

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
9
الصنف
١٦٩٠٣٧

19/12/2019

Date of

Applicant Name:
KT & G CORPORATION
Nationality
: KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon,
Republic of Korea
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169037
Class
9

Trademark

LIL MINI
من اجل البضائع/الخدمات التالية
محوالت لشحن السجائر اإللكترونية ،شواحن للسجائر اإللكترونية ،علب شحن للسجائر
اإللكترونية ،كبالت الناقل التسلسلي العالمي ) (USBللسجائر اإللكترونية ،المقابس
الكھربائية ،محوالت المقابس ،محوالت الناقل التسلسلي العالمي ) (USBللسجائر
اإللكترونية

Goods/Services
Adapters for charging electronic cigarettes; chargers for
;electronic cigarettes; charging case for electronic cigarettes
USB cables for electronic cigarettes; electric plugs; plug
adaptors; USB adapter for electronic cigarettes
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Date of

28/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Tariq Salah Mohamed
Mezian
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman -Mohmoud saif Deen irani st,
P.O.Box: 3390, 11953
Applicant for
P.O.Box 3390 -11953 amman -Mohmoud
Correspondence
saif Deen irani st
Trademark
169272
Class
9

Goods/Services
Mobile Application for electronic trade
Disclaimer: theregiistration of this trade mark does not give the
owner the exclusive right to use (market) separately from mark

28/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

طارق صالح محمد مزيان

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

,٣٣٩٠:ب. ص، شارع محمود سيف الدين االيراني- عمان
١١٩٥٣

9

شارع محمود سيف الدين-  عمان١١٩٥٣ -٣٣٩٠ ب.ص
االيراني
الصنف
١٦٩٢٧٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تطبيق خلوي بمجال التجارة االلكترونية
( بمعزلmarket)  ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال:التنازل
عن ھذه العالمه
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Date of

28/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Arena Smart Apps
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -Jabal Alhussein -alLid St,
P.O.Box: 921219, 11192
Applicant for
P.O.Box 921219 -11192 Amman -Jabal
Correspondence
Alhussein -alLid St
Trademark
169099
Class
9

Goods/Services
Computer programming , Computer programs, Registered
Computer programing

28/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة ارينا للتطبيقات الذكية
االردن
 م. م.ذ

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

,٩٢١٢١٩:ب. ص،  شارع اللد- جبل الحسين- عمان
١١١٩٢
 شارع اللد- جبل الحسين-  عمان١١١٩٢ -٩٢١٢١٩ ب.ص
9

الصنف

١٦٩٠٩٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 برمجيات حاسوب مسجله,(برامج حاسوب )قابلة للتسجيل, برمجيات حاسوب

109

Date of

21/05/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Name Applicant:
Alcon Inc.
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Rue Louis-d'Affry 6, CH-1701 Fribourg,
Switzerland
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169114
Class
10

21/05/2019

:تاريخ ايداع الطلب

. إنك،الكون
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، فريبورغ١٧٠١- سي اتش،٦ رو لويس ديفري

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
10
الصنف
١٦٩١١٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

LUXOR REVALIA
Goods/Services
Surgical apparatus for use in ophthalmic surgery.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.آجھزة جراحية لالستخدام في جراحة العيون
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Date of

30/09/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Alcon Inc.
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Rue Louis-d'Affry 6, CH-1701 Fribourg,
Switzerland
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169053
Class
10

30/09/2019

:تاريخ ايداع الطلب

.آلكون إنك
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، فريبورغ١٧٠١- سي اتش،٦ رو لويس ديفري

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
10
الصنف
١٦٩٠٥٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

CLAREON XD
Goods/Services
Ophthalmic medical and surgical instruments and apparatus;
intraocular lenses.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
. العدسات داخل العين،األجھزة واألدوات الطبية والجراحية للعيون
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Date of

12/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
JBP KOREA Co., Ltd.
Nationality
: REPUBLIC OF KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address (Gaepo-dong, Seoul Gangnam Postal
Bldg.) 6th Floor, Gaepo-ro 619, Gangnamgu, Seoul, Republic of Korea

Goods/Services
Medical apparatus and instruments; injectors for medical
purposes; injection needles for medical use; thread for medical
use; lifting thread for medical purposes; Biomaterials made of
artificial material for dermatology; implants made of artificial
material for skin regeneration; medical filler apparatus
Special condition: The registration of this trademark should be
in red, light orange, dark orange and black colors according to
the print filed with the application.

:تاريخ ايداع الطلب

. ال تي دي،.جيه بي بيه كوريا كو
جمھورية كوريا
شركة اجنبية

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

( الطابق. سيئول جانجنام بوستال بيلدينج،)جايبو – دونج
 جمھورية، سيئول، جانجنام – جو،٦١٩  جايبو – رو،السادس
كوريا

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169250
Class
10

12/12/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريھص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
10

الصنف

١٦٩٢٥٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
األجھزة واألدوات الطبية؛ محاقن لغايات طبية؛ إبر الحقن لالستخدامات الطبية؛ الخيوط
لالستخدام الطبي؛ خيوط الرفع للغايات الطبية؛ مواد حيوية مصنوعة من مادة صناعية
لألمراض الجلدية؛ المزدرعات المصنوعة من المواد االصطناعية لتجديد الجلد؛ أجھزة الحشو
الطبية
 ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األحمر و البرتقالي الفاتح:اشتراطات خاصة
.والبرتقالي الغامق واألسود وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب:

12/12/2019

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

ميالن انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١٠٠٠ميالن بوليفارد كانونسبرغ بنسلفانيا  ،١٥٣١٧الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٤٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حاقنات الموائع الطبية

الصنف

12/12/2019

Date of

Applicant Name:
Mylan Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1000 Mylan Boulevard Canonsburg,
Pennsylvania 15317, USA
Applicant for
Correspondence

10

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169248
Class
10

Trademark

Goods/Services
Medical fluid injectors
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Date of

26/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
H.lundbeck A/S
Nationality
: DENMARK
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Ottiliavej 9 2500 Vallby, Denmark
Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 928413 -11190 City/street
Amman /wasfi Al Tal str.Alquds complex F1.5 office 502
169063
Class
10

26/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

اس/ الندبيك ايه. اتش
دنمارك
شركة اجنبية

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

 الدنمارك, فالبي٢٥٠٠ ,٩ اوتيليافيج
 شارع/  الشارع عمان/ المدينة١١١٩٠ -٩٢٨٤١٣ ب.ص
( الطابق الخامس رقم٢٤٤)  مجمع القدس رقم/ وصفي التل
(٥٠٢)
10
الصنف
١٦٩٠٦٣

Goods/Services
Surgical and medical apparatus and instruments, devices, syringes
and needles for injections and medical purposes; apparatus and
instruments for diagnostic purposes including test kits; integrated
medical systems containing medical instruments and software for
information and information management for use of a Web-based
physical and psychological and neurological examination and
accessment of patients and clients at a distance mae ): a clinic;
medical instruments for information, guidance, management and
control of medicines.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
واألغراض, األجھزة واألدوات الجراحية والطبية ؛ األجھزة والمحاقن واإلبر للحقن
 عدة االختبار؛ األنظمة الطبية,الطبية ؛ أجھزة وأدوات ألغراض التشخيص بما في ذلك
 وبرامج طبية إلدارة المعلومات ولالستخدام في,المتكاملة التي تحتوي على أدوات طبية
 والعصبي على اإلنترنت وتقييم المرضى والعمالء عن بُعد وفي,الفحص البدني والنفسي
 والتحكم,العيادات الطبية؛ األدوات الطبية للحصول على المعلومات والتوجيه واإلدارة
في األدوية
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Date of

01/04/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

FARES NABIL AYOUB
WAKILEH
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address AMMAN -JABAL AL WEIBDEH -KULIAT
AL SHAREA STREET , P.O.Box: 9933,
11191
Applicant for
P.O.Box 9933 -11191 AMMAN -JABAL AL
Correspondence
WEIBDEH -KULIAT AL SHAREA STREET
Trademark
169075
Class
11

Goods/Services
Water and Wastewater treatment systems

01/04/2019

:تاريخ ايداع الطلب

فارس نبيل ايوب وكيله

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

,٩٩٣٣:ب. ص، شارع كلية الشريعة- جبل اللويبده- عمان
١١١٩١

11

شارع كلية- جبل اللويبده-  عمان١١١٩١ -٩٩٣٣ ب.ص
الشريعة
الصنف
١٦٩٠٧٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
انظمة معالجة المياه والمياه العادمة
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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
169165
Class
11

27/11/2019

:تاريخ ايداع الطلب

. انك،تارجيت براندز
امريكا
شركة اجنبية

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

،٥٥٤٠٣  مينيسوتا، مينيابوليس، نيكوليت مول١٠٠٠
الواليات المتحدة األمريكية
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
11
الصنف
١٦٩١٦٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

CASALUNA
Goods/Services
Night lights; LED mood lights; dehumidifier; humidifier; light
bulbs; heating and cooling packs filled with chemical
substances that react when required to warm or cool the body;
electric fragrance dispensers; drinking water filters; lighting
apparatus exclusively for use with clocks or alarm clocks or
sensors that monitor health and well-being; lighting fixtures;
light diffusers; luminous tubes for lighting; electric towel
warmers; LED candles; lamps
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88/480,395
Claim Date: 19/06/2019

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مصابيح ضوئية، جھاز لضبط الرطوبة، مزيل للرطوبة،LED  أضواء بصيغة،أضواء ليلية
و عبوات تسخين وتبريد مملوءة بمواد كيميائية تتفاعل عندما يقتضي األمر تدفئة أو تبريد
 جھاز إضاءة يُستخدم بشكل، مرشحات مياه الشرب، أجھزة كھربائية لتوزيع العطور،الجسم
،حصري مع الساعات أو ساعات المنبھة أو أجھزة االستشعار التي تراقب الصحة والرفاھية
، مدافيء كھربائية للمناشف، أنابيب مضيئة لإلضاءة، أجھزة لنشر الضوء،معدات إضاءة
. مصابيح،LED شموع
US : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٤٨٠،٣٩٥/٨٨ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٦/١٩ :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

28/11/2019

اسم طالب التسجيل:

سامسونج اليكترونيكس كو ،.ليمتد.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

كوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،١٢٩سامسونج-رو ،يونجتونج-جو ،سوون-سي ،جيونجي-
دو ،جمھورية كوريا
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
11
الصنف
١٦٩١٧٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء ) ،(LEDالمصابيح الكھربائية ذات الصمام الثنائي
الباعث للضوء ) ،(LEDأجھزة كھربائية لتنسيق المالبس والتي تأتي بشكل مبخرات
المالبس لألغراض المنزلية ،آالت لتنسيق المالبس الكھربائية لتجفيف المالبس لألغراض
المنزلية ،أفران الطبخ الكھربائية ،مزيالت الرطوبة لالستخدام المنزلي ،أجھزة تنقية الھواء،
مرشحات )فالتر( ألجھزة تنقية الھواء ،المراوح الكھربائية ،مكيفات الھواء ،ثالجات
كھربائية ،مواقد كھربائية ،مجففات الغسيل الكھربائية ،أفران الميكروويف ،أجھزة للطھي
وبالتحديد أسطح مواقد الطبخ ،مكثفات الھواء الخارجي وبالتحديد مكثفات الھواء الخارجية
لمكيفات الھواء ،أجھزة ومنشآت الطبخ ،مرطبات الھواء.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءKR :
رقم االدعاء٠٠٠١٢٣٥-٢٠١٩-٧٠ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/١١/١٣ :

28/11/2019
SAMSUNG ELECTRONICS
CO., LTD.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwonsi, Gyeonggi-do, Republic of Korea
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169178
Class
11

Trademark

Goods/Services
LED lamps; LED light bulbs; electric clothes management
apparatus in the nature of garment steamers for household
purposes; electric clothes management machines for drying
;clothes for household purposes; electric cooking ovens
dehumidifiers for household use; air purifiers; filters for air
;purifiers; electric fans; air conditioners; electric refrigerators
;electric ranges; electric laundry dryers; microwave ovens
apparatus for cooking, namely, cooktops; outdoor condensers,
namely, outdoor air condensers for air conditioners; cooking
apparatus and installations; air humidifiers.
Priority claim: Claim Country: KR
Claim No.: 70-2019-0001235
Claim Date: 13/11/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

02/12/2019

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

ديملر ايه جي
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

مرسيدسشتراسيه  ٧٠٣٢٧ ،١٢٠شتوتغارت ،المانيا

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة - ،عمان -
االردن
11
الصنف
١٦٩١٣٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األنوار والمصابيح األمامية.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء٠١٨١٥٨٢٠١ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/١١/٢٧ :

02/12/2019

Date of

Applicant Name:
Daimler AG
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart,
Germany
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, -Amman - Jordan
169137
Class
11

Trademark

Goods/Services
Lights and headlights.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018158201
Claim Date: 27/11/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

03/12/2019

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

أجانتا ال ال بيه
الھند
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

أوربات اندست﷼ استيت ،موربي-راجكوت ھايواي ،موربي،
راجكوت ،غوجارات ،٣٦٣٦٤١ ،الھند
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
11
الصنف
١٦٩٢٢٢

03/12/2019

Date of

Applicant Name:
AJANTA LLP
Nationality
: INDIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Orpat Industrial Estate, Morbi-Rajkot
Highway, Morbi, Rajkot, Gujarat, 363641,
India
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169222
Class
11

Trademark

ORPAT
من اجل البضائع/الخدمات التالية
محمصات خبز/محمصات ،آلة صنع السندويشات الكھربائية ،مواقد الطھي ،مدفئات ،مدفئات
الغرفة ،مسخنات بالحمل الحراري ،مدفئات كھربائية ،األباريق الكھربائية ،مجففات شعر
]مجففات[ ،مواقد ]أجھزة تسخين[ ،المراوح ،المراوح )لتكييف الھواء( ،المراوح الكھربائية
لالستخدام الشخصي ،مراوح ]أجزاء من تجھيزات تكييف الھواء[ ،أجھزة التسخين
الكھربائية ،سخانات للحمامات ،سخانات الماء والمصابيح الضوئية ،أضواء األسقف ،أجھزة
إضاءة الصمامات الثنائية الباعثة للضوء ) ،(LEDأجھزة وتجھيزات اإلضاءة ،مقابس
األضواء الكھربائية ،المصابيح الضوئية الكھربائية ،المراجل بخالف قطع اآلالت ،أجھزة
تجفيف ،المصابيح الكھربائية ،معقمات المياه وفالتر )مرشحات( المياه ومراوح التھوية
وصناديق التبريد الكھربائية والمقالي الكھربائية ومشاعل )إنارة( كھربائية.

Goods/Services
Bread toasters / toasters; electric sandwich maker; Cooking
;stoves; heaters; room heaters; convector heater; electric heater
;kettles, electric; hair dryers; stoves [heating apparatus]; fans
fans [air-conditioning]; electric fans for personal use; fans
[parts of air-conditioning installations]; heating apparatus,
electric; heaters for baths; water heater, light bulbs; ceiling
lights; light-emitting diodes [LED] lighting apparatus; lighting
apparatus and installations; sockets for electric lights; light
bulbs, electric; boilers, other than parts of machines; drying
apparatus; electric lamps; water sterilizers, water filter,
ventilating fans, coolers, electric, deep fryers (electric), torches.
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Date of

18/12/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Shanghai Electric Group
Co., Ltd.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 30F, No. 8 XingYi Road, ShangHai, China

Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169189
Class
11

Goods/Services
air purification device and machine; steam occurrence
equipment; heating device; incinerator ; gas boiler; heating
equipment; disinfection equipment; Seawater desalination
device; sewage purification equipment; water purification
device; water purification equipment and machine; sterilizer;
water softening equipment and devices; Nuclear fuel and
nuclear reducer treatment devices; polymerization equipment
Special condition: Claiming blue and green colors and black

18/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،شانغھاي اليكتريك جروب كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 شينغيي رود شانغھاي الصين٨  نو، إف، ٣٠

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
11
الصنف
١٦٩١٨٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، مراجل الغاز، محارق، أجھزة التدفئة، معدات إصدار البخار،أجھزة و آالت تنقية الھواء
، معدات تنقية مياه الصرف الصحي، أجھزة تحلية مياه البحر، معدات التطھير،معدات التدفئة
، معدات و أجھزة تليين المياه، المعقمات، آالت و معدات تنقية المياه،أجھزة تنقية المياه
. معدات البلمرة،اجھزة معالجة الوقود النووي والمخفض النووي

 مع المطالبة بااللوان األزرق و األخضر واالسود:اشتراطات خاصة
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Date of

18/12/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Shanghai Electric Group
Co., Ltd.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 30F, No. 8 XingYi Road, ShangHai, China

Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169195
Class
11

Goods/Services
air purification device and machine; steam occurrence
equipment; heating device; incinerator ; gas boiler; heating
equipment; disinfection equipment; Seawater desalination
device; sewage purification equipment; water purification
device; water purification equipment and machine; sterilizer;
water softening equipment and devices; Nuclear fuel and
nuclear reducer treatment devices; polymerization equipment

18/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،شانغھاي اليكتريك جروب كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 شينغيي رود شانغھاي الصين٨  نو، إف، ٣٠

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
11
الصنف
١٦٩١٩٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، مراجل الغاز، محارق، أجھزة التدفئة، معدات إصدار البخار،أجھزة و آالت تنقية الھواء
، معدات تنقية مياه الصرف الصحي، أجھزة تحلية مياه البحر، معدات التطھير،معدات التدفئة
، معدات و أجھزة تليين المياه، المعقمات، آالت و معدات تنقية المياه،أجھزة تنقية المياه
. معدات البلمرة،اجھزة معالجة الوقود النووي والمخفض النووي
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تاريخ ايداع الطلب:

19/12/2019

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

كيه تي آند جي كوربوريشن
كوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،٧١بيوتكوت-جيل ،دايديوك-جو ،دايجون ،جمھورية كوريا

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
11
الصنف
١٦٩١٧٧

19/12/2019

Date of

Applicant Name:
KT & G CORPORATION
Nationality
: KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon,
Republic of Korea
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169177
Class
11

Trademark

LIL PLUS
من اجل البضائع/الخدمات التالية
سخانات كھربائية ،أسالك التدفئة الرفيعة الكھربائية ،أجھزة لتوليد البخار ،محمصات التبغ،
تجھيزات التبريد للتبغ

Goods/Services
Electric heaters; heating filaments, electric; apparatus for steam
generating; tobacco roasters; cooling installations for tobacco
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تاريخ ايداع الطلب:

19/12/2019

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

كيه تي آند جي كوربوريشن
كوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،٧١بيوتكوت-جيل ،دايديوك-جو ،دايجون ،جمھورية كوريا

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
11
الصنف
١٦٩١٢٤

19/12/2019

Date of

Applicant Name:
KT & G CORPORATION
Nationality
: KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon,
Republic of Korea
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169124
Class
11

Trademark

LIL MINI
من اجل البضائع/الخدمات التالية
سخانات كھربائية ،أسالك التدفئة الرفيعة الكھربائية ،أجھزة لتوليد البخار ،محمصات التبغ،
تجھيزات التبريد للتبغ

Goods/Services
Electric heaters; heating filaments, electric; apparatus for steam
generating; tobacco roasters; cooling installations for tobacco
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تاريخ ايداع الطلب:

13/10/2019

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

جينيرال موتورز ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
GENERAL MOTORS LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 300 Renaissance Center, City of Detroit
State of Michigan 48265-3000, USA

 ٣٠٠رينيسانس سنتر ،سيتي اوف ديترويت ،والية ميتشيغان
 ،٣٠٠٠-٤٨٢٦٥الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٧٨

الصنف

13/10/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

12

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169278
Class
12

Trademark

GROOVE
من اجل البضائع/الخدمات التالية
السيارات

Goods/Services
Automobiles
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تاريخ ايداع الطلب:

13/10/2019

اسم طالب التسجيل:

بايريسشي موتورين ويركي اكتينجسلشافت )بي ام دبليو ايه جي(

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

بيتيولرينج  ٨٠٨٠٩ ،١٣٠ميونيخ ،المانيا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٧٠

الصنف

13/10/2019

Date of

Applicant Name:

Bayerische Motoren
Werke Aktiengesellschaft
)(BMW AG
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Petuelring 130, 80809 Munich, Germany

Applicant for
Correspondence

12

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169270
Class
12

Trademark

Cooper
من اجل البضائع/الخدمات التالية
المركبات ووسائط النقل؛ مجموعات نقل الحركة بما يتضمن المحركات والموتورات للمركبات
البرية؛ قطع وتجھيزات المركبات؛ باستثناء اإلطارات واالطارات الداخلية والدراجات الھوائية
وأجزائھا.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءDE :
رقم االدعاءDE٣٠٢٠١٩١٠٩١٦١،٢/١٢ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٧/١٦ :

Goods/Services
Vehicles and conveyances; powertrains, including engines and
;motors, for land vehicles; parts and fittings for vehicles
excluding tires, inner tubes, bicycles and parts of bicycles.
Priority claim: Claim Country: DE
Claim No.: DE 302019109161.2/12
Claim Date: 16/07/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

01/12/2019

اسم طالب التسجيل:

كيا موتورز كوربوريشن

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

كوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،١٢ھيولوينغ  -رو ،سيوشو-جو ،سيؤول ،كوريا

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
12
الصنف
١٦٩٠٤٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
السيارات ،السيارات الرياضية ،الشاحنات المقفلة )مركبات( ،الشاحنات ،الحافالت و الباصات
ذات المحركات ،المركبات الكھربائية
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءKR :
رقم االدعاء٠١٠٣٠٨٢-٢٠١٩-٤٠ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٧/٠٣ :

01/12/2019
KIA MOTORS
CORPORATION

Date of

Applicant Name:

Nationality
: KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Republic of Korea
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman - Jordan
169042
Class
12

Trademark

Goods/Services
;Automobiles; sports cars; vans [vehicles]; trucks; motor buses
electric vehicles
Priority claim: Claim Country: KR
Claim No.: 40-2019-0103082
Claim Date: 03/07/2019

126

تاريخ ايداع الطلب:

01/12/2019

اسم طالب التسجيل:

كيا موتورز كوربوريشن

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

كوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،١٢ھيولوينغ  -رو ،سيوشو-جو ،سيؤول ،كوريا

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
12
الصنف
١٦٩٠٤٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
السيارات ،السيارات الرياضية ،الشاحنات المقفلة )مركبات( ،الشاحنات ،الحافالت و الباصات
ذات المحركات ،المركبات الكھربائية.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءKR :
رقم االدعاء٠١٠٣٠٨٣-٢٠١٩-٤٠ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٧/٠٣ :

01/12/2019
KIA MOTORS
CORPORATION

Date of

Applicant Name:

Nationality
: KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Republic of Korea
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169043
Class
12

Trademark

Goods/Services
;Automobiles; sports cars; vans [vehicles]; trucks; motor buses
electric vehicles
Priority claim: Claim Country: KR
Claim No.: 40-2019-0103083
Claim Date: 03/07/2019

127

تاريخ ايداع الطلب:

01/12/2019

اسم طالب التسجيل:

كيا موتورز كوربوريشن

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

كوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،١٢ھيولوينغ  -رو ،سيوشو-جو ،سيؤول ،كوريا

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
12
الصنف
١٦٩٠٤٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
السيارات ،السيارات الرياضية ،الشاحنات المقفلة )مركبات( ،الشاحنات ،الحافالت و الباصات
ذات المحركات ،المركبات الكھربائية
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءKR :
رقم االدعاء٠١٠٣٠٨٤-٢٠١٩-٤٠ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٧/٠٣ :

01/12/2019
KIA MOTORS
CORPORATION

Date of

Applicant Name:

Nationality
: KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Republic of Korea
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169045
Class
12

Trademark

Goods/Services
;Automobiles; sports cars; vans [vehicles]; trucks; motor buses
electric vehicles
Priority claim: Claim Country: KR
Claim No.: 40-2019-0103084
Claim Date: 03/07/2019

128

تاريخ ايداع الطلب:

01/12/2019

اسم طالب التسجيل:

كيا موتورز كوربوريشن

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

كوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،١٢ھيولوينغ  -رو ،سيوشو-جو ،سيؤول ،كوريا

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
12
الصنف
١٦٩٠٤٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
السيارات ،السيارات الرياضية ،الشاحنات المقفلة )مركبات( ،الشاحنات ،الحافالت و الباصات
ذات المحركات ،المركبات الكھربائية
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءKR :
رقم االدعاء٠١٠٣٠٨٨-٢٠١٩-٤٠ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٧/٠٣ :

01/12/2019
KIA MOTORS
CORPORATION

Date of

Applicant Name:

Nationality
: KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Republic of Korea
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169044
Class
12

Trademark

Goods/Services
;Automobiles; sports cars; vans [vehicles]; trucks; motor buses
electric vehicles
Priority claim: Claim Country: KR
Claim No.: 40-2019-0103088
Claim Date: 03/07/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

02/12/2019

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

ديملر ايه جي
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

مرسيدسشتراسيه  ٧٠٣٢٧ ،١٢٠شتوتغارت ،المانيا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
12
الصنف
١٦٩١٣٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المركبات وأجزائھا/قطعھا )المشمولة في ھذه الفئة( ،مساند الرأس ،دعامات وأغطية لمحاور
العجالت ،محركات وأجزائھا/قطعھا ،الدراجات الھوائية.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء٠١٨١٥٨٢٠١ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/١١/٢٧ :

02/12/2019

Date of

Applicant Name:
Daimler AG
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart,
Germany
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman - Jordan
169139
Class
12

Trademark

Goods/Services
;)Vehicles and parts thereof (as far as included in this class
;Headrests; Brackets, Hubcaps; Engines and their parts
Bicycles.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018158201
Claim Date: 27/11/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

18/12/2019

اسم طالب التسجيل:

بايريسشي موتورين ويركي اكتينجسلشافت

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Bayerische Motoren
Werke Aktiengesellschaft
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Petuelring 130, 80809 Munich, Germany

بيتيولرينج  ٨٠٨٠٩ ،١٣٠ميونيخ ،ألمانيا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريھص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٩٧

18/12/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
السيارات ووسائط النقل؛ مجموعات نقل العزم والحركة ،بما يتضمن المحركات والموتورات
للمركبات البرية؛ القطع والتركيبات للمركبات باإلضافة إلى العجالت واإلطارات والسالسل
المتصلة للمركبات.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءDE :
رقم االدعاءDE ٣٠٢٠١٩١٠٩٥٠٨٫١ /١٢ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٧/٢٢ :

Applicant for
Correspondence

12

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169297
Class
12

Trademark

Goods/Services
Vehicles and conveyances; powertrains, including engines and
motors, for land vehicles; parts and fittings for vehicles as well
as wheels and tyres, and continuous tracks for vehicles.
Priority claim: Claim Country: DE
Claim No.: DE 302019109508.1/12
Claim Date: 22/07/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

18/12/2019

اسم طالب التسجيل:

بايريسشي موتورين ويركي اكتينجسلشافت

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Bayerische Motoren
Werke Aktiengesellschaft
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Petuelring 130, 80809 Munich, Germany

بيتيولرينج  ٨٠٨٠٩ ،١٣٠ميونيخ ،ألمانيا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣٠٢

18/12/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
السيارات ووسائط النقل؛ مجموعات نقل العزم والحركة ،بما يتضمن المحركات والموتورات
للمركبات البرية؛ القطع والتركيبات للمركبات والعجالت واإلطارات والسالسل المتصلة
للمركبات.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءDE :
رقم االدعاءDE ٣٠٢٠١٩١٠٩٥١٠٫٣ /١٢ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٧/٢٢ :

Applicant for
Correspondence

12

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169302
Class
12

Trademark

Goods/Services
Vehicles and conveyances; powertrains, including engines and
motors, for land vehicles; parts and fittings for vehicles; wheels,
tyres and continuous tracks for vehicles.
Priority claim: Claim Country: DE
Claim No.: DE 302019109510.3/12
Claim Date: 22/07/2019

132

تاريخ ايداع الطلب:

18/12/2019

اسم طالب التسجيل:

بايريسشي موتورين ويركي اكتينجسلشافت

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Name Applicant:

Bayerische Motoren
Werke Aktiengesellschaft
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Petuelring 130, 80809 Munich, Germany

بيتيولرينج  ٨٠٨٠٩ ،١٣٠ميونيخ ،ألمانيا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريھص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣٠١

18/12/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
السيارات ووسائط النقل؛ مجموعات نقل العزم والحركة ،بما يتضمن المحركات والموتورات
للمركبات البرية؛ القطع والتركيبات للمركبات باإلضافة إلى العجالت واإلطارات والسالسل
المتصلة للمركبات.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءDE :
رقم االدعاءDE ٣٠٢٠١٩١٠٩٥١٥٫٤/ ١٢ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٧/٢٢ :

Applicant for
Correspondence

12

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169301
Class
12

Trademark

Goods/Services
Vehicles and conveyances; powertrains, including engines and
motors, for land vehicles; parts and fittings for vehicles as well
as wheels and tyres, and continuous tracks for vehicles.
Priority claim: Claim Country: DE
Claim No.: DE 302019109515.4/12
Claim Date: 22/07/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

18/12/2019

اسم طالب التسجيل:

بايريسشي موتورين ويركي اكتينجسلشافت

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Bayerische Motoren
Werke Aktiengesellschaft
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Petuelring 130, 80809 Munich, Germany

بيتيولرينج  ٨٠٨٠٩ ،١٣٠ميونيخ ،ألمانيا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٧٤

18/12/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
السيارات ووسائط النقل؛ مجموعات نقل العزم والحركة ،بما يتضمن المحركات والموتورات
للمركبات البرية؛ القطع والتركيبات للمركبات باإلضافة إلى العجالت واإلطارات والسالسل
المتصلة للمركبات.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءDE :
رقم االدعاءDE ٣٠٢٠١٩١٠٩٥٠٧٫٣ /١٢ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٧/٢٢ :

Applicant for
Correspondence

12

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169274
Class
12

Trademark

Goods/Services
Vehicles and conveyances; powertrains, including engines and
motors, for land vehicles; parts and fittings for vehicles as well
as wheels and tyres, and continuous tracks for vehicles.
Priority claim: Claim Country: DE
Claim No.: DE 302019109507.3/12
Claim Date: 22/07/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

18/12/2019

اسم طالب التسجيل:

بايريسشي موتورين ويركي اكتينجسلشافت

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Bayerische Motoren
Werke Aktiengesellschaft
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Petuelring 130, 80809 Munich, Germany

بيتيولرينج  ٨٠٨٠٩ ،١٣٠ميونيخ ،ألمانيا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٩٩

18/12/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
السيارات ووسائط النقل؛ مجموعات نقل العزم والحركة ،بما يتضمن المحركات والموتورات
للمركبات البرية؛ القطع والتركيبات للمركبات باإلضافة إلى العجالت واإلطارات والسالسل
المتصلة للمركبات.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءDE :
رقم االدعاءDE ٣٠٢٠١٩١٠٩٤٩٤٫٨ /١٢ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٧/٢٢ :

Applicant for
Correspondence

12

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169299
Class
12

Trademark

Goods/Services
Vehicles and conveyances; powertrains, including engines and
motors, for land vehicles; parts and fittings for vehicles as well
as wheels and tyres, and continuous tracks for vehicles.
Priority claim: Claim Country: DE
Claim No.: DE 302019109494.8/12
Claim Date: 22/07/2019

135

Date of

19/12/2019

Applicant Name:

Shell Brands International
AG
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Baarermatte, 6340 Baar, Switzerland

:تاريخ ايداع الطلب

شيل براندز انترناشونال ايه جي

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169246
Class
12

 سويسرا، بار٦٣٤٠ ،بارييرميت

Applicant for
Correspondence
Trademark

19/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
12

الصنف

١٦٩٢٤٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

SHELL GTL
Goods/Services
Oils; greases; lubricants; fuels; liquefied petroleum gas; dust
absorbing compositions, dust-binding compositions; fuels and
illuminants preparations; candles, wicks; waxes.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الزيوت؛ الشحوم؛ المزلقات؛ الوقود؛ الغاز البترولي السائل؛ مركبات امتصاص الغبار
.ومركبات تماسك الغبار؛ الوقود ومستحضرات اإلضاءة؛ الشموع والفتائل؛ الشمع

136

Date of

19/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Exxon Mobil Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, USA

Goods/Services
Automobiles and parts and fittings therefore
Special condition: The registration of this trademark should be
in blue and red colors according to the print filed with the
application.

:تاريخ ايداع الطلب

اكسون موبيل كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

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

 تكساس، ارفينغ، الس كوليناس بوليفارد٥٩٥٩
 الواليات المتحدة االميركية،٢٢٩٨ـ٧٥٠٣٩

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169245
Class
12

19/12/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
12

الصنف

١٦٩٢٤٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
السيارات وقطعھا ومستلزماتھا
 ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون بااللوان االزرق واالحمر وذلك:اشتراطات خاصة
.بموجب النموذج المودع مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب:

22/09/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة حسن علي سعيفان وشركاه

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
تضامن
الزرقاء  -الضليل  ،الزرقاء  ،ص.ب١٣١١٥ ,٦٠١٠:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١٣١١٥ -٦٠١٠الزرقاء  -الضليل

رقم العالمة التجارية

١٦٩٠٩٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المعادن النفيسة ,الحلي والمجوھرات والذھب

اعالن الجريدة الرسمية

22/09/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

HASAN ALI SOAIFAN AND
PARTNERS CO.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address zarqa aldulial , P.O.Box: 6010, 13115

14

Applicant for
P.O.Box 6010 -13115 zarqa aldulial
Correspondence
Trademark
169090
Class
14

Goods/Services
percous metals, jewelery , gold
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تاريخ ايداع الطلب:

15/10/2019

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

روليكس اس.ايه.
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Rolex S.A.
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 3-5-7 Rue Francois-Dussaud Geneva,
Switzerland

٣ـ٥ـ ٧ريو فرانكويس دوساد ،جنيفا ،سويسرا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣١٤

الصنف

15/10/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

14

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169314
Class
14

Trademark

OYSTER PERPETUAL
من اجل البضائع/الخدمات التالية
الساعات وقطع وأجزاء الساعات ،تحديدا الساعات وساعات اليد ومكونات الساعات ومواد
صناعة الساعات وإكسسوارات الساعات ومواد صناعة الساعات والساعات و أدوات قياس
الوقت األخرى واجھزة التوقيت وأدوات قياس وتسجيل الوقت )ساعات ومواد صناعة
الساعات( والقشط لساعات اليد وأقراص الساعات الداخلية المرقمة )الساعات ومواد صناعة
الساعات( والصناديق وعلب العرض للساعات ومواد صناعة الساعات وللمجوھرات وآليات
تحريك الساعات وقطعھا؛ المجوھرات؛ األحجار الكريمة واألحجار شبه الكريمة؛ المعادن
النفيسة وسبائكھا؛ المشابك )مجوھرات(.

Goods/Services
Clock and watchmaking, namely watches, wristwatches,
components for clock and watchmaking articles and
accessories for clock and watchmaking articles, clocks and
other chronometric instruments, chronometers, chronographs
(clock and watchmaking), watch straps, dials (clock and
watchmaking), boxes and presentation cases for clock and
watchmaking and jewellery, watch movements and parts
;thereof; jewellery; precious stones and semi-precious stones
)precious metals and their alloys; pins (jewellery
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تاريخ ايداع الطلب:

12/11/2019

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

باندورا إيه/أس
دنمارك
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Pandora A/S
Nationality
: DENMARK
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Havneholmen 17-19, 1561 Copenhagen V,
Denmark

ھافنھولمين  ١٥٦١ ،١٩-١٧كوبنھافن في ،الدانمارك

سابا وشركاھم للملكيه الفكريھص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٤٣

الصنف

12/11/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

14

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169243
Class
14

Trademark

PANDORA ME
من اجل البضائع/الخدمات التالية
المعادن النفيسة وسبائكھا؛ المجوھرات؛ األحجار الكريمة وشبه الكريمة؛ أدوات قياس الوقت
وأدوات قياس الوقت الدقيقة؛ المجوھرات المقلدة؛ المجوھرات المصنوعة من معادن نفيسة
واالحجار الكريمة واللؤلؤ واألحجار النفيسة أو شبه النفيسة الطبيعية أو الصناعية وتقليدھا؛
أزرار األكمام؛ دبابيس الزينة؛ ساعات اليد؛ قشط لساعات اليد؛ سالسل ساعات اليد؛ علب
للمجوھرات والساعات؛ حلي صغيرة لحلقات المفاتيح؛ حلقات المفاتيح؛ سالسل تعليق
المفاتيح؛ المشابك للمجوھرات؛ علب المجوھرات؛ دبابيس ربطات العنق؛ مشابك الربطات؛
معلقات المجوھرات؛ الحلي )مجوھرات(؛ حلي الزينة )مجوھرات(؛ مجوھرات األحذية؛
مجوھرات الحيوانات األليفة؛ سالسل المفاتيح على أنھا مجوھرات ]الحلي أو السالسل[؛ حلي
الزينة للفساتين والحقائب على شكل مجوھرات؛ أدوات الزينة )حلي أو مجوھرات( لالستخدام
الشخصي.

Goods/Services
Precious metals and their alloys; jewellery; precious and semi;precious stones; horological and chronometric instruments
paste jewellery; jewellery made of precious metals, gemstones,
pearls, natural or artificial precious or semi-precious stones and
imitations thereof; cuff links; ornamental pins; watches; watch
straps; watch chains; cases for jewellery and watches; charms
;for key rings; key rings; key chains; clasps for jewellery
jewellery boxes; tie pins; tie clips.
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تاريخ ايداع الطلب:

27/11/2019

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

تارجيت براندز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١٠٠٠نيكوليت مول ،مينيابوليس ،مينيسوتا ،٥٥٤٠٣
الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
14
الصنف
١٦٩١٦٦

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
169166
Class
14

Trademark

CASALUNA
من اجل البضائع/الخدمات التالية
ساعات و ساعات منبھة
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء٨٨/٤٨٠،٣٩٥ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٦/١٩ :

Goods/Services
Clocks; alarm clocks
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88/480,395
Claim Date: 19/06/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

28/11/2019

اسم طالب التسجيل:

سامسونج اليكترونيكس كو ،.ليمتد.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

كوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،١٢٩سامسونج-رو ،يونجتونج-جو ،سوون-سي ،جيونجي-
دو ،جمھورية كوريا
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
14
الصنف
١٦٩١٧٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ساعات المعصم ،ساعات الحائط ،أشرطة )أربطة( ساعات اليد ،أجزاء وتركيبات للساعات،
ساعات الحائط وساعات اليد اإللكترونية ،ساعات التحكم )الساعات الرئيسية( ،أساور
)مجوھرات( ،الساعات المدمجة بالكاميرات ،الساعات التي تتضمن مشغالت وسائط الصوت
الرقمي ) ،(٣MPاألشرطة لساعات اليد ،القالئد ،الخواتم )مجوھرات(.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءKR :
رقم االدعاء٧٠-٢٠١٩-٠٠٠١٢٣٥ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/١١/١٣ :

28/11/2019
SAMSUNG ELECTRONICS
CO., LTD.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwonsi, Gyeonggi-do, Republic of Korea
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169173
Class
14

Trademark

Goods/Services
Wristwatches; clocks; watchbands; parts and fittings for
watches; electronic clocks and watches; control clocks (master
;clocks); bracelets (jewelry); watches incorporating cameras
;watches incorporating MP3 players; watch straps; necklaces
rings (jewelry).
Priority claim: Claim Country: KR
Claim No.: 70-2019-0001235
Claim Date: 13/11/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

02/12/2019

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

أجانتا ال ال بيه
الھند
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

أوربات اندست﷼ استيت ،موربي-راجكوت ھايواي ،موربي،
راجكوت ،غوجارات ،٣٦٣٦٤١ ،الھند
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
14
الصنف
١٦٩٢٢٣

02/12/2019

Date of

Applicant Name:
AJANTA LLP
Nationality
: INDIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Orpat Industrial Estate, Morbi-Rajkot
Highway, Morbi, Rajkot, Gujarat, 363641,
India
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169223
Class
14

Trademark

ORPAT
من اجل البضائع/الخدمات التالية
ساعات التنبيه ،ساعات الحائط ،الساعات )ساعات الوقت( ،ساعات اليد ،ساعات التوقيت
وأجزاءھا وتركيباتھا وملحقاتھا )اكسسوارات(.

Goods/Services
Alarm clocks; clocks; time pieces; watches; stopwatches, parts,
fitting and accessories thereof.
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تاريخ ايداع الطلب:

02/12/2019

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

أجانتا ال ال بيه
الھند
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

أوربات اندست﷼ استيت ،موربي-راجكوت ھايواي ،موربي،
راجكوت ،غوجارات ،٣٦٣٦٤١ ،الھند
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
14
الصنف
١٦٩١٨٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ساعات الحائط ،الساعات )ساعات الوقت( ،أجزاءھا وتركيباتھا وملحقاتھا )اكسسوارات(.

02/12/2019

Date of

Applicant Name:
AJANTA LLP
Nationality
: INDIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Orpat Industrial Estate, Morbi-Rajkot
Highway, Morbi, Rajkot, Gujarat, 363641,
India
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169187
Class
14

Trademark

Goods/Services
Wall clocks; time pieces; parts, fittings and accessories thereof.
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تاريخ ايداع الطلب:

02/12/2019

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

ديملر ايه جي
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

مرسيدسشتراسيه  ٧٠٣٢٧ ،١٢٠شتوتغارت ،المانيا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
الردن
14
الصنف
١٦٩١٤٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
سالسل المفاتيح ،أدوات قياس الوقت وملحقاتھا )اكسسواراتھا( وبالتحديد علب أدوات قياس
الوقت وأربطة لساعات اليد من المعدن أو الجلد أو البالستيك وسالسل الساعات والحقائب
واألكياس الصغيرة الخاصة بأدوات قياس الوقت والمجوھرات.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء٠١٨١٥٨٢٠١ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/١١/٢٧ :

02/12/2019

Date of

Applicant Name:
Daimler AG
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart,
Germany
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169142
Class
14

Trademark

Goods/Services
Keychains; horological instruments and accessories therefor,
namely cases for horological instruments, straps for wrist
watches of metal or leather or plastic, watch chains, bags and
pouches for horological instruments, jewellery.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018158201
Claim Date: 27/11/2019
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Date of

30/12/2019

Applicant Name:

30/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

 ليمتد،كابوشيكي كايشا كوب سيكو شو وتتاجر ايضا باسم كوب ستيل

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

KABUSHIKI KAISHA
KOBE SEIKO SHO trading
also as KOBE STEEL,
LTD.

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome,
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-8585 Japan
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169120
Class
14

Goods/Services
Precious metals and their alloys; jewellery, precious and semiprecious stones; unwrought precious stones; key rings [split
rings with trinket or decorative fob]; key rings of leather; bottle
caps of precious metal; jewellery boxes; works of art of
precious metal; commemorative medals; tombstones of
precious metal; imitation jewellery; earrings; tie clips; necklaces
[jewellery]; bracelets [jewellery]; ornamental pins; cuff links;
shoe jewellery; clocks; watches; sculptures of precious metal.

يابان
شركة اجنبية
،شي- كوب،كو- تشو،تشوم-٢ كايجاندوري- واكينوھاما،٢-٤
 اليابان،٦٥١-٨٥٨٥ ھيوغو
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
14
الصنف
١٦٩١٢٠

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 أحجار كريمة غير، وأحجار كريمة وشبه كريمة، مجوھرات،معادن نفيسة وسبائك منھا
 حلقات،[ حلقات مفاتيح ]حلقات منشقة ذات حلية صغيرة أو سلسلة صغيرة مزينة،مشكلة
 أعمال فنية من معدن، صناديق مجوھرات، أغطية زجاجات من معدن نفيس،مفاتيح من الجلد
 مشابك، أقراط، مجوھرات مقلدة، شواھد قبور من معدن نفيس، ميداليات تذكارية،نفيس
، أزرار أكمام قميص، دبابيس زينة،[ أساور ]مجوھرات،[ قالئد ]مجوھرات،ربطات العنق
. تماثيل من معدن نفيس، ساعات يد، ساعات كبيرة،مجوھرات أحذية
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30/12/2019

Date of

تاريخ ايداع الطلب:

30/12/2019

اسم طالب التسجيل:

E BLING GOLD AND
اي بلينج لتجارة الذھب والمجوھرات )فرع من االشرفي لالستثمار ش.ذ.م.م (
JEWELLERY TRADING
(BR OF ALASHRAFI
)INVESTMENT L.L.C
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
االمارات العربية المتحدة
Applicant Type
Foreign Company
شركة اجنبية
Applicant Career
Applicant Address Office No. 1301, Saheel Tower, Street 28,
مكتب رقم  ،١٣٠١برج صھيل ،شارع  ،٢٨النھدة  ،١دبي،
Al Nahda 1, Dubai, UAE
اإلمارات العربية المتحدة

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
14
الصنف
١٦٩١٢٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خيوط الفضة ]مجوھرات[ ،األساور ]مجوھرات[ ،حلي الزينة الصغيرة بكونھا مجوھرات،
دبابيس الزينة ]مجوھرات[ ،سالسل ]مجوھرات[ ،القالئد ]مجوھرات[ ،العمالت المعدنية،
االلماس ،المجوھرات ،المجوھرات ،المعادن الثمينة غير المشغولة أو نصف المشغولة،
ساعات اليد ،الآللئ ]مجوھرات[ ،المجوھرات المقلدة ]حلي األزياء والمالبس[ ،الخواتم
]مجوھرات[ ،مجوھرات القبعات ،األقراط ،مجوھرات األحذية ،الدبابيس ]مجوھرات[ ،مشابك
ووصالت المجوھرات.

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169126
Class
14

Trademark

Goods/Services
;Silver thread [jewellery]; bracelets [jewellery]; jewellery charms
;]brooches [jewellery]; chains [jewellery]; necklaces [jewellery
coins; diamonds; jewellery; jewelry; precious metal, unwrought
or semi-wrought; watches; pearls [jewellery]; paste jewelry
;[costume jewelry]; rings [jewellery]; hat jewellery; earrings
shoe jewellery; pins [jewellery]; jewellery findings.
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تاريخ ايداع الطلب:

23/02/2020

اسم طالب التسجيل:

احمد عبد القادر حسن ابو حامده

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Name Applicant:

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

عمان-ضاحية الياسمين ،
المدينة/الشارع
ص.ب١١١١٨ ,٧١٢٣:
ص.ب  ١١١١٨ -٧١٢٣المدينة/الشارع
الياسمين
١٦٩٠٦٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الساعات

23/02/2020

Date of

عمان-ضاحية
الصنف

14

Applicant for
P.O.Box 7123 -11118 city/street:
Correspondence
Amman
Trademark
169065
Class
14

Goods/Services
Watches
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تاريخ ايداع الطلب:

07/10/2019

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

زيبيت يو إس أى إنك
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٧إيسيكس جرين درايف ،سويت  ،٥٠بيابودي ،إم أي ٠١٩٦٠
 ،الواليات المتحدة االمريكية

07/10/2019

Date of

Applicant Name:
ZIPIT USA Inc
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 7 Essex Green Drive, Suite 50, Peabody,
MA 01960, USA
Applicant for
Correspondence

)Trimark Consulting Company (Trimark
شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك( ص.ب -٧٧٨٠
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
 ٧١ ١١١١٨شارع الشريف ناصر بن جميل ،وادي صقرة ،
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
169021
Class
16
16
الصنف
١٦٩٠٢١

Trademark

ZIPIT
من اجل البضائع/الخدمات التالية
علب  ،حافظات و حامالت لالستخدام المكتبي  ،حامالت و علب للقرطاسية  ،علب أقالم حبر
و رصاص  ،حقائب ألدوات الكتابة.

Goods/Services
Cases, binders and holders for office use; cases and holders for
stationery; pen and pencil cases; pouches for writing
instruments.
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Date of

21/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Blue Ocean Co. For
Manufacturing Detergents
and Disinfectants
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Alqastal, Amman, P.O.Box: 840791,
11181
Applicant for
Correspondence
Trademark

21/10/2019

:تاريخ ايداع الطلب

المحيط االزرق لصناعة المنظفات والمطھرات

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

١١١٨١ ,٨٤٠٧٩١:ب. ص،  عمان,القسطل

Trimark Consulting Company (Trimark)
-٧٧٨٠ ب.شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك (ص
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
،  وادي صقرة، شارع الشريف ناصر بن جميل٧١ ١١١١٨
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
169039
Class
16
16
الصنف
١٦٩٠٣٩

Goods/Services
Adhesive tapes for stationery or household purposes, banners
of paper, boxes of paper or cardboard, flyers, garbage bags of
paper or of plastics, graphic prints, labels of paper or
cardboard, newsletters, note books, packaging material made of
starches, paper, paper sheets, paper wipes for cleaning,
parchment paper, pictures, plastic film for wrapping, plastic
bubble packs for wrapping or packaging, plastic cling film,
extensible, for palletization, printed matter, signboards of paper
or cardboard, silver paper, stationery, stickers, table napkins of
paper, tissues of paper for removing make-up, toilet paper,
towels of paper, wrapping paper / packing paper.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 علب من الورق، رايات من الورق، مواد لصق ) غراء ( للقرطاسية أو لألغراض المنزلية
 أكياس للنفايات من الورق أو،  أغطية من الورق ألوعية الزھور، المقوى أو الورق
 نشرات إخبارية، ملصقات من الورق او الورق المقوى،  مطبوعات تخطيطية، البالستيك
مناديل ورقية،  صفائح من الورق،  ورق،  مواد تغليف مصنوعة من النشا،  دفاتر، دورية
 ورق بالستيكي ذو فقاعات،  رقائق بالستيكية للتغليف،  صور،  ورق البرشمان، للتنظيف
 الفتات،  مطبوعات،  رقائق بالستيكية الصقة قابلة للتمدد لحزم المواد، ( )للف أو التغليف
،  مناديل من الورق للموائد،  لصاقات،  قرطاسية،  ورق فضي، من الورق أو الورق المقوى
 ورق لف،  مناشف من الورق،  ورق تواليت، مناديل من الورق إلزالة مستحضرات التجميل
. ورق تغليف/
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Date of

20/11/2019

20/11/2019

:تاريخ ايداع الطلب

اديل كاليمسيليك تيكاريت في ساناي أنونيم سيركيتي

:اسم طالب التسجيل

تركيا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

ADEL KALEMCILIK
TICARET VE SANAYI
ANONIM SIRKETI
Nationality
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Fatih Sultan Mehmet Mah., Balkan Cad.
No:58 Buyaka E Blok, Tepeustu-UmraniyeIstanbul, Turkey
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
169206
Class
16

Goods/Services
Paper, cardboard and goods made from these materials, not
included in other classes, namely cardboard paper; packaging
and wrapping materials made of plastic materials; rinting sets,
portable [office requisites], binding materials for books and
papers; printed matter, printed publications, printed calendars,
printed photograph, printed tables, stickers [stationery],
posters; stationery, office requisites (except furniture); pens,
pencils; drawing materials and materials for artists; adhesives
for stationery and household purposes; instructional and
teaching material [except apparatus]; office machines; paint
rollers and paintbrushes.

، بوياكا إي بلوك٥٨: رقم. بالقان كاد،.فاتح سلطان محمد ماه
 تركيا، إسطنبول-اومراني-تيبيوستو

16

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٦٩٢٠٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من ھذه المواد وغير واردة في فئات أخرى
والمقصود بھا الورق المقوى؛ مواد التعبئة والتغليف مصنوعة من مواد بالستيكية؛ أجھزة
 المنشورات،طباعة متنقلة ]لوازم مكتبية[؛ مواد تجليد للكتب واألوراق؛ المطبوعات
،[ لصاقات ]القرطاسية، الجداول المطبوعة، الصور المطبوعة، التقاويم المطبوعة،المطبوعة
 أقالم رصاص؛ مواد، لوازم مكتبية )باستثناء األثاث(؛ أقالم حبر،إعالنات كبيرة؛ القرطاسية
الرسم ومواد الفنانين؛ مواد اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات منزلية؛ مواد
التوجيه والتدريس )عدا األجھزة(؛ اآلالت المكتبية؛ بكرات الرسم او الدھان وفراشي دھان او
تلوين
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تاريخ ايداع الطلب:

27/11/2019

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

تارجيت براندز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١٠٠٠نيكوليت مول ،مينيابوليس ،مينيسوتا ،٥٥٤٠٣
الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
16
الصنف
١٦٩١٤٨

27/11/2019

Date of

Name Applicant:
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
169148
Class
16

Trademark

CASALUNA
من اجل البضائع/الخدمات التالية
أدوات مكتبية ،سجالت خالية ،دفاتر مالحظات ،بطاقات مالحظات ،مذكرات مواعيد ،تقويمات،
أقالم حبر وأقالم رصاص ،أقالم )مستدقة الطرف( وأقالم من الفوالذ ،مساند كتب
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء٨٨/٤٨٠،٣٩٥:
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٦/١٩ :

Goods/Services
;Stationery; blank journals; notebooks; note cards; date books
calendars; pens and pencils; styluses, steel pens; bookends
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88/480,395
Claim Date: 19/06/2019
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Date of

29/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Saint-Gobain Rigips
GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Schanzenstra?e 84 D-40549 Düsseldorf
Germany

:تاريخ ايداع الطلب

سان –جوبان ريجيبس جي ام بي اتش

:اسم طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 دوسلدورف المانيا٤٠٥٤٩ –  دي٨٤ شانزينشتراسه

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169264
Class
17

29/10/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
17

الصنف

١٦٩٢٦٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

RIGIPS
Goods/Services
Packing, stopping and insulating materials for protection
against heat, sound, fire as well as humidity and shock and
building materials consisting thereof; products made of semiprocessed plastics; nonmetallic flexible pipes; insulating
materials particularly made with plaster and/or expanded or
extruded polystyrene.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مواد التعبئة والحشو العازلة للحرارة والصوت والنار وكذلك الرطوبة والصدمات ومواد البناء
التي تتكون منھا؛ المنتجات المصنوعة من البالستيك شبه المعالج؛ األنابيب المرنة غير
 أو البوليسترين الموسع أو/ المعدنية؛ المواد العازلة المصنوعة بشكل خاص من الجص و
.المبثوق
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Date of

26/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
SAINT-GOBAIN WEBER
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Rue de Brie 77170 SERVON (FRANCE)

Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
169193
Class
17

Goods/Services
Packing, stopping and insulating materials; materials used for
thermal insulation, especially reinforcing mesh; materials used
for sound insulation; insulating materials, boards, panels and
tapes; sealant compounds for joints; waterproofing membranes
and tapes; adhesive bands, other than stationery and not for
medical or household purposes; insulating paints; polyurethane
foam; insulating foams for building and construction;
waterproofing compounds; packing sealant; adhesives sealant
compounds for joints; fiberglass fabrics for insulation.

26/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

جوبين ويبر-سانت
فرنسا
شركة اجنبية

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

( سيرفون )فرنسا٧٧١٧٠ رو دي بري

17

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكرية ص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٦٩١٩٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خاصة شبكة التسليح؛،مواد التغليف والحشو والعزل؛ المواد المستخدمة للعزل الحراري
المواد المستخدمة لعزل الصوت؛ المواد العازلة واأللواح والواح خشبية واألشرطة؛ مركبات
 بخالف القرطاسية،منع التسرب للمفاصل؛ أغشية واشرطة مقاومة للماء؛ أشرطة الصقة
وليست لألغراض الطبية أو المنزلية؛ الدھانات العازلة؛ رغوة البولي يوريثان؛ رغاوي عازلة
للبناء والتشييد؛ مركبات مقاومة للماء؛ مانع التسرب؛ مواد الصقة مانعة للتسرب للمفاصل؛
انسجة من الياف زجاجية للعزل
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Date of

26/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
SAINT-GOBAIN WEBER
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Rue de Brie 77170 SERVON (FRANCE)

Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
169191
Class
17

Goods/Services
Packing, stopping and insulating materials; materials used for
thermal insulation, especially reinforcing mesh; materials used
for sound insulation; insulating materials, boards, panels and
tapes; sealant compounds for joints; waterproofing membranes
and tapes; adhesive bands, other than stationery and not for
medical or household purposes; insulating paints; polyurethane
foam; insulating foams for building and construction;
waterproofing compounds; packing sealant; adhesives sealant
compounds for joints; fiberglass fabrics for insulation.

26/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

جوبين ويبر-سانت
فرنسا
شركة اجنبية

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

( سيرفون )فرنسا٧٧١٧٠ رو دي بري

17

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكرية ص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٦٩١٩١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خاصة شبكة التسليح؛،مواد التغليف والحشو والعزل؛ المواد المستخدمة للعزل الحراري
المواد المستخدمة لعزل الصوت؛ المواد العازلة واأللواح والواح خشبية واألشرطة؛ مركبات
 بخالف القرطاسية،منع التسرب للمفاصل؛ أغشية واشرطة مقاومة للماء؛ أشرطة الصقة
وليست لألغراض الطبية أو المنزلية؛ الدھانات العازلة؛ رغوة البولي يوريثان؛ رغاوي عازلة
للبناء والتشييد؛ مركبات مقاومة للماء؛ مانع التسرب؛ مواد الصقة مانعة للتسرب للمفاصل؛
انسجة من الياف زجاجية للعزل
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تاريخ ايداع الطلب:

07/10/2019

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

زيبيت يو إس أى إنك
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٧إيسيكس جرين درايف ،سويت  ،٥٠بيابودي ،إم أي ٠١٩٦٠
 ،الواليات المتحدة االمريكية.

07/10/2019

Date of

Applicant Name:
ZIPIT USA Inc
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 7 Essex Green Drive, Suite 50, Peabody,
MA 01960, USA
Applicant for
Correspondence

)Trimark Consulting Company (Trimark
شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك( ص .ب -٧٧٨٠
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
 ٧١ ١١١١٨شارع الشريف ناصر بن جميل ،وادي صقرة ،
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
169067
Class
18
18
الصنف
١٦٩٠٦٧

Trademark

ZIPIT
من اجل البضائع/الخدمات التالية
حقائب  ،حقائب الموضة  ،حقائب للشاطئ  ،حقائب اليد  ،حقائب الخصر  ،حقائب )اكياس(،
محافظ الجيب ،جزادين ،حقائب للرياضة ،حقائب رياضية  ،حقائب النادي الرياضي ،حقائب
الكتف ،حقائب الظھر ،مفتاح الحقائب.

Goods/Services
.Bags, fashion bags, beach bags, handbags, waist bags,
pouches, wallets, purses, sport bags, athletic bags, gym bags,
shoulder bags, back bags, key pouches
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تاريخ ايداع الطلب:

02/12/2019

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

ديملر ايه جي
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

مرسيدسشتراسيه  ٧٠٣٢٧ ،١٢٠شتوتغارت ،المانيا

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
18
الصنف
١٦٩١٤٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الجلود والجلود المقلدة والسلع المصنوعة من ھذه المواد وبالتحديد حقائب اليد وحقائب اليد
الكبيرة )حقيبة لحفظ االوراق والوثائق( والسلع الجلدية وخصوصا محافظ اليد الصغيرة
ومحافظ الجيب ومحافظ المفاتيح ،صناديق السفر وحقائب السفر ،المظالت والشمسيات
وعصي المشي ،الجلود والجلود المقلدة والسلع المصنوعة من ھذه المواد الستخدامھا داخل
سيارة ركاب ،مساند الرأس.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء٠١٨١٥٨٢٠١ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/١١/٢٧ :

02/12/2019

Date of

Applicant Name:
Daimler AG
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart,
Germany
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169143
Class
18

Trademark

Goods/Services
Leather and imitations of leather and goods made of these
materials, namely handbags, briefcases, goods of leather, in
particular purses, pocket wallets, key wallets; trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; leather
and imitations of leather and goods made of these materials to
be used inside a passenger car; headrests.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018158201
Claim Date: 27/11/2019
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Date of

05/12/2019

Applicant Name:

Industria De Diseno Textil,
S.A. (Inditex, S.A.)

Nationality
: SPAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex,
Arteixo (A Coruna), Spain
Applicant for
Correspondence
Trademark

05/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

(ايه. )انديتكس اس. ايه.  اس،اندستريا دي ديزينو تكستايل

:اسم طالب التسجيل

اسبانيا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169219
Class
18

 آرتيكسو، اديفيسيو انديتكس،افينيدا دي ال ديبوتاسيون
 اسبانيا،()أيه كورونا
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
18
الصنف
١٦٩٢١٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

STWD
Goods/Services
Leather and imitations of leather; animal skins and hides; luggage
and carrying bags; umbrellas and parasols; walking sticks; whips,
harness and saddlery; collars, leashes and clothing for animals;
bags; bags for climbers and campers and beach bags; bags for
sports; handbag frames; frames for umbrellas or parasols;
mountaineering sticks; purses; handbags; travelling sets and key
cases (leatherware); attached cases; garment bags for travel; hat
boxes of leather; sling bags for carrying infants; wheeled shopping
bags; boxes of leather or leatherboard; boxes of vulcanised fibre;
pocket wallets; briefcases; school satchels and cases of leather or
leatherboard; school bags; vanity cases (not fitted); leather leashes;
leather laces, leather leads; umbrella covers; saddle cloths for
horses; backpacks, rucksacks; haversacks; music cases; halters;
bags (envelopes, pouches) of leather, for packaging; leather twist,
leather thread; suitcase handles; walking stick and umbrella
handles; horse blankets; furniture coverings of leather; pads for
horse saddles; umbrella rings; blinkers (harness); harness fittings;
walking stick seats; shoulder belts ( straps), of leather; tool bags
(empty); chain mesh purses; muzzles; bridles (harness); head-stalls;
leatherboard; bands of leather; travelling trunks; shopping bags;
straps for soldiers' equipment; harness traces, harness straps;
straps of leather (saddlery); straps for skates; imitation leather;
trimmings of leather for furniture; leather straps; butts (parts of
hides); curried skins; cat o' nine tails; coverings of skins (furs);
stirrup leathers; parts of rubber for stirrups; bits for animals
(harness); reins; suitcases; moleskin (imitation of leather); fur;
chamois leather, other than for cleaning purposes; nose bags (feed
bags); net bags for shopping; casings, of leather, for springs; kneepads for horses; riding saddles; fastenings for saddles; card cases
[notecases]; traces (harness); valves of leather.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 الشماسي، األمتعة وحقائب الحمل، جلود الحيوانات والجلود،الجلود وتقليد الجلد
 المقاود والمالبس، الياقات، السياط والضفائر والسروج، عصي المشي،والمظالت
، حقائب رياضية، حقائب للمتسلقين وھواة التخييم وحقائب الشاطئ، حقائب،للحيوانات
، المحافظ، العصي لتسلق الجبال، إطارات للشماسي أو المظالت،إطارات حقيبة يد
 حقائب أوراق،( مجموعات السفر وحقائب المفاتيح )مصنوعات الجلود،حقائب اليد
 حقائب التسوق ذات، حقائب بحمالة لحمل الرضع، حقائب المالبس للسفر،لليد
، محافظ الجيب، صناديق من ألياف مفلكنة، صناديق من الجلد أو الجلود،العجالت
، الحقائب المدرسية، وحقائب الجلود أو لوحات الجلود، الحقائب المدرسية،حقائب
، والجلود، األربطة الجلدية، المقاود الجلدية،(حقائب لوازم التجميل )غير المجھزة
 حقائب، حقيبة تحمل على الظھر، حقائب الظھر، قماش السرج للخيول،أغطية مظلة
 والجلود، تطور الجلود، للتغليف، أكياس )أظرف وأكياس( من الجلد،الموسيقى قيود
 أغطية أثاث، بطانيات الحصان، مقابض حقيبة عصا المشي والمقابض مظلة،الخيط
،[ غمامات الفرس ]أطقم الفرس، حلقات مظلة، منصات لسروج الحصان،من الجلد
، من الجلد،( أحزمة الكتف )األشرطة، مقاعد عصا المشي،تركيبات ألطقم الفرس
، غطاء للرأس،( األلجمة )مجدولة، لجام،  شبكة سلسلة المحافظ،(أكياس أداة )فارغة
 األشرطة لمعدات، أكياس التسوق، حقائب السفر، عصابات من الجلد،لوح من الجلود
 األشرطة،( األشرطة من الجلد )السروج، وأشرطة مضفرة، آثار ضفائر،الجنود
 أعقاب )أجزاء من، االحزمة الجلدية، زركشة جلد صناعي من الجلد لألثاث،للزالجات
 أجزاء من المطاط، جلود الركائب،( أغطية جلود )فراء، سياط، جلود مجعدة،(جلود
 فرو الخلد، حقائب، قيود،[ الشكائم المستخدمة للحيوانات ]أطقم الفرس،للركائب
 أكياس األنف )أكياس، بخالف أغراض التنظيف، جلد الشامواه، الفراء،()تقليد الجلد
، مساند الركبة للخيول، أغلفة من جلود للنوابض، أكياس صافي للتسوق،(األعالف
 إشارات تتبع،[ حقائب البطاقة ]حقيبة للدفاتر، أربطة للسروج،السروج لركوب الخيل
. صمامات من الجلد،()طقم للحصان
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تاريخ ايداع الطلب:

12/12/2019

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

جينيرال موتورز ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
GENERAL MOTORS LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000 USA

 ٣٠٠رينيسانس سنتر ،سيتي اوف ديترويت ،والية ميتشيغان
 ٣٠٠٠-٤٨٢٦٥الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣١٩

الصنف

12/12/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

18

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169319
Class
18

Trademark

HUMMER
من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحقائب المصنوعة من الجلود؛ الحقائب المصنوعة من الجلود المقلّدة؛ الصناديق المصنوعة
من الجلود؛ الحقائب المصنوعة من الجلود؛ حقائب اليد المصنوعة من الجلود؛ حقائب اليد
المصنوعة من الجلود المقلدة؛ الحافظات الجلدية؛ سالسل المفاتيح الجلدية )السالسل فقط(؛
محافظ الجيب الجلدية )أغطية(؛ الحقائب الجلدية )أغطية(؛ الحقائب النسائية الصغيرة
الجلدية؛ أحزمة الكتف الجلدية؛ القشط الجلدية؛ حقائب السفر الجلدية؛ محافظ النقود الجلدية؛
البطاقات التعريفية لألمتعة )رقع( المصنوعة من الجلود أو الجلود المقلدة؛ حقائب العدد
الجلدية )فارغة(؛ صناديق الثياب وحقائب الحمل وحقائب السفر وحقائب الملفات؛ محافظ
النقود؛ رقع التعليق لحقائب السفر؛ حافظات المفاتيح وحامالت بطاقات العمل الواردة في
الصنف  ١٨واألحزمة الواردة في الصنف  ١٨والمظالت والشمسيات وعصي المشي؛
حامالت االطفال.

Goods/Services
Bags made of leather; bags made of imitation leather; boxes
made of leather; briefcases made of leather; handbags made of
;leather; handbags made of imitation leather; leather cases
;)leather key chains (chain only); leather notecases (covers
leather portfolios (covers); leather purses; leather shoulder
belts; leather straps; leather travelling suitcases; leather
wallets; luggage labels (tags) of leather or imitation leather; tool
bags of leather (empty); trunks, carry bags, travelling bags and
brief cases; wallets; luggage tags; key pouches and business
card holders in class 18, belts in class 18, umbrellas, parasols
and walking sticks; baby carriers.
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تاريخ ايداع الطلب:

16/12/2019

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

سوين كوربوريشن
فلبين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٢٢١٤تولينتينو 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,
 ١١١٩٠ -٩٢٥٨٥٢عمان-العبدلي-مجمع شيكاغو-الطابق
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
الثاني-مكتي رقم ٧
169167
Class
18
18
الصنف
١٦٩١٦٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حقائب للرياضة; أكياس; حقائب للشاطئ; حامالت بطاقات العمل; حقائب يد; بطاقات عنوانين
لألمتعة; محافظ جيب; محافظ نقود; حقائب مدرسية; أحزمة كتف جلدية; حقائب سفرية;
مظالت.

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
;Bags for sports; bags; beach bags; business card cases
;handbags; luggage tags; pocket wallets; purses; school bags
shoulder belts [straps] of leather; travelling bags; umbrellas.
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Date of

30/12/2019

Applicant Name:

30/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

 ليمتد،كابوشيكي كايشا كوب سيكو شو وتتاجر ايضا باسم كوب ستيل

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

KABUSHIKI KAISHA
KOBE SEIKO SHO trading
also as KOBE STEEL,
LTD.

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome,
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-8585 Japan
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169119
Class
18

Goods/Services
Straps for soldiers' equipment; feed bags for animals; poultry
blinkers to prevent fighting; casings, of leather, for springs;
valves of leather; handbag frames; baby carriers worn on the
body; leather straps; boxes of vulcanized fiber; leather cases;
clothing for pets; leather trimmings for furniture; reins for
guiding children; bags; sports bags; tote bags; travelling bags;
luggage tags; rucksacks; key cases; wallets; coin purses; card
cases [notecases]; business card cases; cosmetic bags sold
empty; umbrellas; parasols; canes; straps for skates; saddlery;
alpenstocks; labels of leather; leather and imitations of leather;
fur; artificial fur.

يابان
شركة اجنبية
،شي- كوب،كو- تشو،تشوم-٢ كايجاندوري- واكينوھاما،٢-٤
 اليابان،٦٥١-٨٥٨٥ ھيوغو
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
18
الصنف
١٦٩١١٩

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 من، أغلفة، غمامات للدواجن لمنع العراك، حقائب علف للحيوانات،أحزمة لمعدات الجنود
 حامالت للرضع يتم ارتداءھا على، إطارات حقائب يد، صمامات من الجلد، للنوابض،الجلد
، مالبس للحيوانات األليفة، حقائب جلدية، صناديق من ألياف مصلدة، أشرطة جلدية،الجسم
 حقائب، حقائب رياضية، حقائب، أزمة لتوجيه األطفال،شرائط جلدية للتزيين من أجل األثاث
 محافظ للنقود، محافظ، علب مفاتيح، حقائب ظھر كبيرة، بطاقات لألمتعة، حقائب سفر،للحمل
 حقائب مستحضرات تجميل، محافظ بطاقات أعمال،[ محافظ للبطاقات ]محافظ جيب،المعدنية
 عالمات من، عصي التسلق، سروج، أشرطة زالجات، عصي، شمسيات، مظالت،تباع فارغة
. فراء اصطناعي، فراء، جلد وجلد مقلد،الجلد
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Date of

29/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Saint-Gobain Rigips
GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Schanzenstra?e 84 D-40549 Düsseldorf
Germany

:تاريخ ايداع الطلب

سان –جوبان ريجيبس جي ام بي اتش

:اسم طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 دوسلدورف المانيا٤٠٥٤٩ –  دي٨٤ شانزينشتراسه

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169261
Class
19

29/10/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
19

الصنف

١٦٩٢٦١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

RIGIPS
Goods/Services
Building materials (non-metallic), Building boards; gypsum
building boards; cement boards; siding (construction); cladding
(construction); linings and cladding (construction); partitions;
panels, boards, coverings for walls and partitions; ceilings;
compartment systems (building materials), namely cable
compartments, tube compartments, mortar compartments,
module frames (non-metallic); building materials (non-metallic)
for the construction of houses and finished houses; sound
absorbing and sound reflecting building materials (nonmetallic); mortar, mortars on the basis of gypsum, adhesive
mortars; building elements and materials of plaster or made
with plaster; plaster; projecting plaster; finishing plaster;
gypsum plaster mortar; gypsum plasters; coatings (building
materials), including for sealing, jointing, smoothing, finishing.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مواد البناء )غير المعدنية( وألواح البناء؛ ألواح البناء المصنوعة من الجبس؛ األلواح
االسمنتية؛ مواد التلبيس الخارجي لألبنية )إنشاءات(؛ ألواح تلبيس األسطح والجدران
الخارجية لألبنية )إنشاءات(؛ البطانات واأللواح المعدنية لتغطية الواجھات؛ الحواجز؛ األلواح
(واللوحات واألغطية للجدران والحواجز؛ األسقف؛ المواد التي على شكل حجرات )مواد بناء
 حجرات الكابالت وحجرات األنابيب وحجرات المالط والقوالب )غير المعدنية(؛ مواد:ًوتحديدا
البناء )غير المعدنية( لبناء المنازل والمنازل المكتملة؛ مواد بناء عازلة للصوت وممتصة
للصوت )غير معدنية(؛ المالط والمالط الذي أساسه الجبس والمالط الالصق؛ عناصر ومواد
البناء المصنوعة من الجص أو المصنوعة مع الجص؛ الجبس؛ جبس الزينة؛ جبس
التشطيب؛ جبس الجدران؛ جبس التنعيم؛ األغلفة )مواد بناء( بما في ذلك لإلغالق وإغالق
الفتحات والتمليس والتشطيب

162

Date of

15/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
ROZENBAL FRANCE
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address ZONE INDUSTRIELLE DE COURTINE 84000 AVIGNON, France

:تاريخ ايداع الطلب

روزينبال فرانس
فرنسا
شركة اجنبية

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

 فرنسا، افينيون٨٤٠٠٠ – زون اندستريل دو كورتين

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169268
Class
21

15/10/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
21

الصنف

١٦٩٢٦٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

ROZENBAL
Goods/Services
Household commodities, namely sponges for household
purposes; scoops; gloves for household purposes; brooms;
brushes; small portable household and kitchen utensils and
containers; ironing board covers; bread baskets; paper baskets;
towel rails and rings; basins [receptacles]; material for brushmaking; toilet brushes; dishwashing brushes; cloths for
cleaning; rags for cleaning; polishing cloths; plungers for
clearing blocked drains; dusting apparatus, non-electric; toilet
sponges; mop wringers; furniture dusters; drying racks for
laundry; cleaning tow; scrubbing brushes; polishing gloves;
ironing board covers, shaped; tie presses; broom handles;
cleaning instruments, hand-operated; steel wool for cleaning;
clothes-pegs / clothes-pins; feather-dusters; hair for brushes;
table napkin holders; squeegees [cleaning instruments]; crumb
trays; containers for household or kitchen use; buckets / pails;
mop wringer buckets; rotary washing lines; cloth for washing
floors; sieves [household utensils]; carpet beaters [hand
instruments]; clothing stretchers; utensils for household
purposes; baskets for household purposes; dusting cloths
[rags]; gloves for gardening

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 االسفنجات لألغراض المنزلية؛ مالعق السكب الكبيرة؛ قفازات:ًالمستلزمات المنزلية وتحديدا
لألغراض المنزلية؛ المكانس؛ الفراشي؛ أواني وأوعية منزلية صغيرة خاصة بالمطبخ؛ أغطية
ألواح الكوي؛ سالل الخبز؛ سالل الورق؛ قضبان وحلقات لتعليق المناشف؛ األحواض
)أوعية(؛ مواد صناعة الفراشي؛ فراشي المراحيض؛ فراشي لغسل الصحون؛ قطع قماشية
للتنظيف؛ مماسح للتنظيف؛ قطع قماشية للتلميع؛ شفاطات لتنظيف المصارف المغلقة؛ أجھزة
تنفيض الغبار غير الكھربائية؛ اسفنج لتنظيف المراحيض؛ عصارات المماسح؛ منافض غبار
األثاث؛ رفوف التجفيف للمالبس؛ قماش كتان للتنظيف؛ فراشي تنظيف؛ قفازات للتلميع؛
أغطية ألواح الكوي المشكلة؛ مكاوي أو مكابس ألربطة العنق؛ مقابض المكانس؛ أدوات
 مالقط تثبيت المالبس؛ منافض/ التنظيف العاملة باليد؛ سلك الجلي للتنظيف؛ مالقط المالبس
الغبار المصنوعة من الريش؛ شعر للفراشي؛ حماالت مناديل الطاولة؛ ممسحة )أداة تنظيف(؛
صواني الفتات؛ أوعية لالستعمال المنزلي أو للمطبخ؛ دالء؛ دالء المماسح ذات العصارات؛
مناشر دوارة للغسيل؛ القطع القماشية لغسل األرضيات؛ غرابيل ]أواني منزلية[؛ منافض
للسجاد ]أدوات يدوية[؛ موسعات المالبس؛ أواني لألغراض المنزلية؛ سالل لالستخدامات
المنزلية؛ قماش مسح الغبار)قطع قماشية(؛ قفازات للبستنة
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Date of

30/12/2019

Applicant Name:

30/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

 ليمتد،كابوشيكي كايشا كوب سيكو شو وتتاجر ايضا باسم كوب ستيل

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

KABUSHIKI KAISHA
KOBE SEIKO SHO trading
also as KOBE STEEL,
LTD.

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome,
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-8585 Japan
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman - Jordan
169118
Class
21

Goods/Services
Dental floss; mosaics of glass and ceramic tiles, not for
construction; glassware, porcelain and earthenware; glass,
unworked or semi-worked, except building glass; mangers for
animals; poultry rings; make-up removing appliances; bottle
openers, electric and non-electric; cosmetic utensils; brushes;
electric toothbrushes; wire brushes, not being machine parts;
gloves for household purposes; household or kitchen utensils
and containers; flasks of precious metal; bottles; glasses
[receptacles]; plastic bottles; pottery; glass stoppers; nonelectric coffee makers; non-electric cooking pots and pans;
dishware; tableware, other than knives, forks and spoons; cups;
coffee mugs; tumblers; beer mugs; lunch boxes; portable cool
boxes, non-electric; water bottles sold empty; heat-insulated
containers for beverages; insulating sleeve holders for bottles;
chopsticks; chopstick rests; toothpicks; salt shakers; articles
for cleaning purposes; scrubbing brushes; brooms; steel wool;
mops; cloths for cleaning; washing brushes; wash basins
[bowls, not parts of sanitary installations]; clothes drying
hangers; sponges for household purposes; ironing boards;
aerosol dispensers, not for medical purposes; baby baths,
portable; bathroom stools; bathroom pails; candlesticks; coal
scuttles; insect traps; flower pots; watering cans; hydroponic
growing containers for household purposes; sprinkling devices;
feeding vessels for pets; brushes for pets; cages for household
pets; litter trays for pets; clothes brushes; potties for children;
chamber pots; piggy banks; omikuji [sacred lots] [printed strips
of paper used for fortune telling]; cold packs for chilling food
and beverages; dispensers for facial tissues; soap dispensers;
indoor aquaria; toilet paper holders; thermally insulated wraps
for cans to keep the contents hot or cold; vases; signboards of
porcelain or glass; incense burners; fitted vanity cases; hair
combs; hair brushes; toothbrushes; toilet cases; bath sponges;
shoe horns; portable pots and pans for camping; material for
brush-making.

يابان
شركة اجنبية
،شي- كوب،كو- تشو،تشوم-٢ كايجاندوري- واكينوھاما،٢-٤
 اليابان،٦٥١-٨٥٨٥ ھيوغو
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
21
الصنف
١٦٩١١٨

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، أواني زجاجية، ليست للبناء، فسيفساء من الزجاج وبالط سيراميك،خيط تنظيف األسنان
، باستثناء زجاج البناء، مشغول أو شبه مشغول، زجاج، وأواني فخارية،وخزف صيني
، فتاحات الزجاجات، أدوات إزالة مستحضرات التجميل، حلقات دواجن،معالف للحيوانات
، فرشات سلكية، فرشات أسنان كھربائية، فرشات، أدوات تجميل،الكھربائية وغير الكھربائية
 قوارير، أواني وحاويات منزلية أو للمطبخ، قفازات لألغراض المنزلية،ال تعد أجزاء من آلة
 سدادات، أوان فخارية، زجاجات بالستيك،[ أكواب ]أواني، زجاجات،من معدن نفيس
 أواني، أواني ومقالي للطھي غير كھربائية، آالت صنع القھوة غير كھربائية،زجاجات
، أقداح، أكواب القھوة، أكواب، والمالعق، والشوك، بخالف السكاكين، أدوات المائدة،المائدة
 زجاجات مياه تباع، غير كھربائية، صناديق باردة محمولة، صناديق الغداء،أكواب البيرة
 عيدان، حوامل عازلة حراريا للزجاجات، حاويات عازلة للحرارة من أجل المشروبات،فارغة
، مواد ألغراض التنظيف، المالحات، عيدان خلل لألسنان، مساند عيدان الطعام،الطعام
 أحواض، فرشات غسل، قطع قماش للتنظيف، مماسح، صوف فوالذي، مقشات،فرشات حك
 قطع إسفنج، شماعات تجفيف المالبس،[ ليست أجزاء من التركيبات الصحية،غسيل ]صحون
 أحواض، ليست لألغراض الطبية، موزعات الرذاذ الجوي، طاوالت كي،لألغراض المنزلية
 مصائد، سطول فحم، شمعدانات، دالء للحمام، مقاعد للحمام، نقالة،استحمام للرضع
، حاويات الزراعة المائية لألغراض المنزلية، مرشات لسقي الزرع، أواني زھور،للحشرات
 أقفاص للحيوانات، فرش للحيوانات األليفة، أوعية إطعام للحيوانات األليفة،أجھزة الرش
 مراحيض نقالة، فرش للمالبس، فرشات الفضالت الخاصة بالحيوانات األليفة،األليفة المنزلية
 أوراق الحظ أو ميكوجي ]قطع مقدسة[ ]أشرطة مطبوعة من، حصاالت، قعادات،لألطفال
 موزعات لمناديل، عبوات باردة لتبريد األطعمة والمشروبات،[الورق تستخدم لقراءة الطالع
 أغلفة معزولة، حوامل ألوراق التواليت، أحواض سمك داخلية، موزعات للصابون،الوجه
 لوحات إعالنات من خزف، زھريات،حراريا للحفاظ على كون المحتويات ساخنة أو باردة
، فرش شعر، أمشاط شعر، علب مستحضرات تجميل مجھزة، مباخر البخور،صيني أو زجاج
 أواني، أبواق الحذاء، قطع إسفنجية لالستحمام، علب للوازم دورة المياه،فرش أسنان
. مواد لصنع الفرش،ومقالي نقالة للتخييم
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تاريخ ايداع الطلب:

27/11/2019

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

تارجيت براندز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١٠٠٠نيكوليت مول ،مينيابوليس ،مينيسوتا ،٥٥٤٠٣
الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
24
الصنف
١٦٩٠٣١

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
169031
Class
24

Trademark

CASALUNA
من اجل البضائع/الخدمات التالية
أغطية السرير ،ستائر للحمام ،سنادات لمفارش األسرة ،أغطية السرير و تحديدًا و ألحفة و
مالءات ومجموعات مالءات و أغطية وسائد مزخرفة و أغطية وسائد و تنانير لألسرة و
شراشف لألسرة و بطانيات و مفارش لألسرة و أغطية لحاف محشوة بالريش وألحفة ريش و
بطانيات ملونة ورميات ،ستائر ،مناشف.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء٨٨/٤٧٩ ,٠٥٩ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٦/١٨ :

Goods/Services
Bedding; shower curtains; mattress pads; bedding, namely,
comforters, sheets and sheet sets, shams, pillow cases, bed
skirts, bed spreads, blankets, coverlets, duvet covers and
duvets, quilts and throws; curtains; towels
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88/479,059
Claim Date: 18/06/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

30/12/2019

اسم طالب التسجيل:

كابوشيكي كايشا كوب سيكو شو وتتاجر ايضا باسم كوب ستيل ،ليمتد

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

يابان
شركة اجنبية
 ،٤-٢واكينوھاما-كايجاندوري -٢تشوم ،تشو-كو ،كوب-شي،
ھيوغو  ،٦٥١-٨٥٨٥اليابان
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
24
الصنف
١٦٩١٣٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أغطية طابعات من القماش ،أنسجة محاكة ،مواد نسيجية ،أقمشة نسيجية غير محاكة
ومصنوعة من اللباد ،مواد مرشحة من النسيج ،قماش معالج بالمطاط ،أردية قماشية للرضع،
مناشف من نسيج ،مناديل من النسيج ،بياضات منزلية ،بطانيات للحجر ،أغطية سرير ،أغطية
طاوالت ،ليست من الورق ،فوط سفرة الشاي ،ستائر االستحمام ،رايات مصنوعة من النسيج
أو البالستيك ،أعالم من النسيج أو البالستيك ،بطانيات للحيوانات األليفة المنزلية ،أغطية
مقاعد مراحيض مجھزة من النسيج ،درابيات ]ستائر سميكة[ ،ستائر ،مفارش مائدة ،ليست
من الورق ،أغطية من البالستيك لألثاث ،معلقات جدارية من النسيج ،ستائر ،قفازات
االستحمام ،قماش طاوالت البلياردو ،حقائب النوم ،عالمات من النسيج.

30/12/2019
KABUSHIKI KAISHA
KOBE SEIKO SHO trading
also as KOBE STEEL,
LTD.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome,
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-8585 Japan
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169132
Class
24

Trademark

Goods/Services
Printers' blankets of textile; woven fabrics; textile material; felt
;and non-woven textile fabrics; filtering materials of textile
;rubberized cloth; baby buntings; towels of textile
handkerchiefs of textile; household linen; lap blankets; bed
;linen; table linen, not of paper; tea towels; shower curtains
banners of textile or plastic; flags of textile or plastic; blankets
for household pets; fitted toilet seat covers of textile; draperies
;[thick drop curtains]; curtains; tablecloths, not of paper
;coverings of plastic for furniture; wall hangings of textile
shrouds; bath mitts; billiard cloth; sleeping bags; labels of
textile.
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تاريخ ايداع الطلب:

19/09/2019

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

توم تايلور جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Tom Tailor GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Garstedter Weg 14, 22453 Hamburg,
Germany

جارستيدتير ويج  ٢٢٤٥٣ ،١٤ھامبورغ ،المانيا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٧٣

19/09/2019

الصنف

Date of

Applicant for
Correspondence

25

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169273
Class
25

Trademark

MINE TO FIVE
من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس والبسة القدم وأغطية الرأس؛ مالبس السھرة؛ القمصان ذات الكتافيات؛ مالبس
العمل؛ مالبس وفساتين المناسبات الرسمية؛ مالبس السباحة النسائية ذات القطعتين؛ حماالت
الصدر النسائية؛ ألبسة السباحة؛ مالبس السباحة؛ القبعات المسطحة المستديرة؛ كنزات ضيقة
]مالبس[؛ السراويل التحتية القصيرة الرجالية؛ أرواب االستحمام؛ مشدّ ات الخصر للنساء
)ألبسة داخلية(؛ الكنزات النسائية؛ الفساتين؛ الفساتين المسائية؛ القفازات بدون أماكن
لألصابع؛ المالبس لالرتداء وقت الراحة؛ األحزمة )مالبس(؛ مالبس ممارسة التمارين
البدنية؛ الواقيات المطاطية لألحذية؛ الواقيات التي ترتدى فوق األحذية؛ السراويل من قماش
الدنيم؛ السترات ]مالبس[؛ القفازات )مالبس(؛ اللفحات؛ القمصان؛ السراويل ؛ صدارات
)صدر القميص(؛ الجزمات القصيرة؛ الجزم؛ األخفاف؛ أربطة للجوارب؛ مشدات الجسم؛
السراويل المثيرة؛ أغطية الرأس؛ مشدات الخصر؛ القلنسوات )مالبس(؛ المالبس التنكرية؛
أحزمة السراويل؛ المالبس الداخلية؛ األرواب النسائية؛ المعاطف؛ القبعات ]أغطية للرأس[؛
حواف القبعات األمامية؛ اثواب النوم النسائية؛ بدالت مطرية؛ الجوارب؛ الشاالت؛ الطرحات
)مالبس(؛ اشاربات للرأس؛ الكنزات؛ القمصان الداخلية النسائية؛ القمصان القطنية ذات
الياقات؛ الستر المزودة بقلنسوات؛ الوشاحات التي توضع على الكتفين؛ الصنادل التي يبرز
منھا أصبع القدم؛ الكنزات الصوفية؛ البالئز بدون أكمام؛ المالبس المكونة من أكثر من قطعة
)ألبسة(؛ مالبس للنزھات؛ التنانير ؛ الجوارب النسائية الطويلة؛ أطقم النوم؛ االحذية
الرياضية؛ والمريالت )ألبسة(؛ االحذية؛ األحذية ذات الرباطات؛ األجزاء العلوية من ألبسة
القدم؛ الصنادل؛ المالبس العلوية ذات الخيوط الرفيعة؛ مالبس التزلج؛ جزمات التزلج؛
األلبسة الرياضية؛ المالبس الضيقة؛ المالبس المحبوكة )ألبسة(؛ الشباشب؛ القمصان ذات
األكمام القصيرة؛ أثواب فضفاضة؛ القمصان النسائية الداخلية؛ الجوارب المحبوكة )مالبس(؛
البدالت الرياضية؛ األزياء المسرحية؛ أزياء موحدة؛ المعاطف الخفيفة؛ الستر بدون أكمام؛
المالبس من الكتان؛ السراويل الضيقة؛ الصنادل ذات السيور؛ الكنزات التي لھا قلنسوات؛
البدالت؛ حماالت السراويل؛ ربطات العنق؛ معاطف رياضية؛ الجاكيتات الرسمية؛ مالبس
األطفال؛ مريالت لألطفال غير ورقية؛ السترات شبه الرسمية؛ أطقم نسائية مع بنطال؛ التنانير
النسائية الرسمية؛ أحذية نسائية بكعب عالي )ألبسة قدم(؛ األزياء التراثية
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءDE :
رقم االدعاء٥١٩ ٠٠٦ ٢٠١٩ ٣٠ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٣/٢١ :

Goods/Services
;Clothing, footwear, headgear; evening wear; Epaulet shirts
Workwear; Ball gowns and dresses; Bikinis; Brassieres; bathing
trunks; Swimming costumes; Berets; Bodies [clothing]; Boxer;Shorts; bath robes; Bodices (lingerie); Women's blouses
;dresses; Gowns; Mittens; Articles of clothing for leisure wear
;Belts (clothing); Clothing for gymnastics; Galoshes; Gaiters
;Denim pants; Jackets [clothing]; Gloves (clothing); Scarves
;Shirts; Pants (Am.); Chemisettes [shirt fronts]; Ankle boots
;boots; Slipper; Garters; Girdles; Hot pants; Headgear; Corsets
;Hoods (clothing); masquerade-wear; Trouser straps
Underwear; Dressing gowns; Coats; Caps [headwear]; Cap
;]peaks; Nighties; Rain suits; Socks; Shawls; Veils [clothing
;Head scarves; sweaters; slips; Polo shirts; Parkas; Pelerines
Peep-toe sandals; Pullovers; Slipovers; Combinations
;[clothing]; Outdoor clothing; Skirts; Stockings; Sleepsuits
Sports shoes; Aprons (clothing); Shoes; Lace boots; Footwear
;uppers; Sandals; Spaghetti strap tops; Ski-wear; Ski boots
;Sportswear; Tights; Knitwear [clothing]; Slippers; Tee-shirts
Togas; Singlets; Knitwear (clothing); Gym suits; Theatrical
;costumes; Uniforms; Topcoats; Waistcoats; linen clothing
;Leggings; Thong sandals; hooded pullovers; suits; suspenders
neckties; sport coats; dinner jackets; clothing for children; bibs,
;]not of paper; Blazers; Pantsuits; Skirtsuits; Pumps [footwear
Folk costumes
Priority claim: Claim Country: DE
Claim No.: 30 2019 006 519
Claim Date: 21/03/2019
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Date of

22/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

White Fanillah for
Clothing Trading
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Om othaina, Diva complex, Shat Al Arab
Street, Second floor, Amman, P.O.Box:
7780, 11118
Applicant for
Correspondence
Trademark

22/10/2019

:تاريخ ايداع الطلب

الفانيال البيضاء لتجارة االلبسه

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 عمان,  الطابق الثاني,  شارع شط العرب, مجمع ديفا,ام اذينة
١١١١٨ ,٧٧٨٠:ب. ص،

Trimark Consulting Company (Trimark)
-٧٧٨٠ ب.شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك( ص
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
،  وادي صقرة، شارع الشريف ناصر بن جميل٧١ ١١١١٨
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
169074
Class
25
25
الصنف
١٦٩٠٧٤

Goods/Services
Boas(necklets), caps(headwear),clothing, clothing for
gymnastics, coats, ear muffs(clothing), gabardines clothing,
hats, headgear for wear, hosiery, jackets, linen(body-)garments,
mittens, clothing muffs, outerclothing, ready made clothing,
shirts, skirts, sports jerseys, stuff jackets, sweaters,trouser
straps, tee-shirts.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أغطية لالذنين, معاطف, مالبس للرياضة البدنية, قبعات)اغطية للراس(مالبس,اوشحة
, جاكيتات مالبس كتانية, مالبس محبوكة, أغطية للراس, قبعات,( جالبيات)مالبس,()مالبس
 قمصان,  تنانير, قمصان, مالبس جاھزة، مالبس خارجية, أغطية لتدفئة اليدين,قفافيز
(شيرت- قمصان نص كم)تي,أحزمة للبنطلونات, سترات,للرياضة جاكيتات من الصوف
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تاريخ ايداع الطلب:

29/10/2019

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

اكسون موبيل كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Exxon Mobil Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, USA

 ٥٩٥٩الس كوليناس بوليفارد ،ارفينغ ،تكساس
٧٥٠٣٩ـ ،٢٢٩٨الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٦٢

29/10/2019

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

25

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169262
Class
25

Trademark

MOBIL
من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس وتحديدا :األزياء الموحدة والسترات والمعاطف الشبيھة بالعباءات والسراويل
والقمصان والقبعات والطواقي واللفحات؛ ألبسة القدم وأغطية الرأس.

Goods/Services
Clothing, namely, uniforms, jackets, ponchos, pants, shirts,
hats, caps, scarves; footwear, headgear.
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تاريخ ايداع الطلب:

29/10/2019

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

اكسون موبيل كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Exxon Mobil Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, USA

 ٥٩٥٩الس كوليناس بوليفارد ،ارفينغ ،تكساس
٧٥٠٣٩ـ ،٢٢٩٨الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣٠٣

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس وتحديدا :األزياء الموحدة والسترات والمعاطف الشبيھة بالعباءات والسراويل
والقمصان والقبعات والطواقي واللفحات؛ ألبسة القدم وأغطية الرأس.

29/10/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

25

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169303
Class
25

Trademark

Goods/Services
Clothing, namely, uniforms, jackets, ponchos, pants, shirts,
hats, caps, scarves; footwear, headgear.
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تاريخ ايداع الطلب:

29/10/2019

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

اكسون موبيل كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Exxon Mobil Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, USA

 ٥٩٥٩الس كوليناس بوليفارد ،ارفينغ ،تكساس
٧٥٠٣٩ـ ،٢٢٩٨الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٨٣

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس وتحديدا :األزياء الموحدة والسترات والمعاطف الشبيھة بالعباءات والسراويل
والقمصان والقبعات والطواقي واللفحات؛ ألبسة القدم وأغطية الرأس.

29/10/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

25

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169283
Class
25

Trademark

Goods/Services
Clothing, namely, uniforms, jackets, ponchos, pants, shirts,
hats, caps, scarves; footwear, headgear.
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تاريخ ايداع الطلب:

29/10/2019

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

اكسون موبيل كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Exxon Mobil Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, USA

 ٥٩٥٩الس كوليناس بوليفارد ،ارفينغ ،تكساس
٧٥٠٣٩ـ ،٢٢٩٨الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريھص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٥٥

الصنف

29/10/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

25

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس وتحديدا :األزياء الموحدة والسترات والمعاطف الشبيھة بالعباءات والسراويل
والقمصان والقبعات والطواقي واللفحات؛ ألبسة القدم وأغطية الرأس.
اشتراطات خاصة :ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باللون االحمر وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169255
Class
25

Trademark

Goods/Services
Clothing, namely, uniforms, jackets, ponchos, pants, shirts,
hats, caps, scarves; footwear, headgear.
Special condition: The registration of this trademark should be
in red color according to the print filed with the application.
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تاريخ ايداع الطلب:

30/10/2019

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

اكسون موبيل كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Exxon Mobil Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, USA

 ٥٩٥٩الس كوليناس بوليفارد ،ارفينغ ،تكساس
٧٥٠٣٩ـ ،٢٢٩٨الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٩٨

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس وتحديدا :األزياء الموحدة والسترات والمعاطف الشبيھة بالعباءات والسراويل
والقمصان والقبعات والطواقي واللفحات؛ ألبسة القدم وأغطية الرأس.
اشتراطات خاصة :ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون بااللوان االزرق واالحمر وذلك
بموجب النموذج المودع مع الطلب.

30/10/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

25

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169298
Class
25

Trademark

Goods/Services
Clothing, namely, uniforms, jackets, ponchos, pants, shirts,
hats, caps, scarves; footwear, headgear.
Special condition: The registration of this trademark should be
in blue and red colors according to the print filed with the
application.
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تاريخ ايداع الطلب:

07/11/2019

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

لويس فايتون ماليتير
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, France

 ،٢ريو دو بونت-نيوف  ٧٥٠٠١باريس ،فرنسا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٩٥

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مالبس ،بلوفرات ،سترات ،قمصان ،قمصان قصيرة ،سراويل ،جاكيتات ،بذالت ،معاطف،
معاطف خارجية ،معاطف واقية من المطر ،سترات فرائية مقلنسة ،تنانير ،مالبس نسائية
رسمية ،سراويل قصيرة )شورت( ،بيجامات ،معاطف منزل ،قمصان النوم ،مباذل؛ قبعات،
قبعات من جميع االنواع ،قفازات )مالبس( ،ربطات عنق ،احزمة )مالبس( ،احزمة جلدية،
اوشحة ،مناديل مربعة للجيب )مالبس( ،اوشحة للبس ،شاالت ،جوارب طويلة ،جوارب
قصيرة ،مالبس ضيقة ،شياالت للمالبس )حماالت( ،دثار ألكتاف النساء؛ مالبس داخلية،
مالبس داخلية للنساء ،اثواب استحمام؛ ألبسة القدم ،شباشب ،جزم وجزم نصفية
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء٤٥٤٩٣٠١ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٥/٠٧ :

07/11/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

25

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169295
Class
25

Trademark

Goods/Services
Clothing, pullovers, vests, shirts, tee-shirts, trousers, jackets,
suits, coats, raincoats, overcoats, parkas, skirts, dresses,
;shorts; pajamas, house coats, night shirts, dressing gowns
hats, caps of all kinds, gloves (clothing), neckties, belts
(clothing), leather belts, scarves, pocket squares (clothing),
sashes for wear, shawls, stockings, socks, tights, suspenders,
stoles; underwear, lingerie; bathing suits; footwear, slippers,
boots and half-boots
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 4549301
Claim Date: 07/05/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

27/11/2019

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

تارجيت براندز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١٠٠٠نيكوليت مول ،مينيابوليس ،مينيسوتا ،٥٥٤٠٣
الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
25
الصنف
١٦٩٠٣٠

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
169030
Class
25

Trademark

CASALUNA
من اجل البضائع/الخدمات التالية
أقنعة للنوم
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء٨٨/٤٧٩،٠٥٤ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٦/١٨ :

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

02/12/2019

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

ديملر ايه جي
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

مرسيدسشتراسيه  ٧٠٣٢٧ ،١٢٠شتوتغارت ،المانيا

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
25
الصنف
١٦٩١٤٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء٠١٨١٥٨٢٠١ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/١١/٢٧ :

02/12/2019

Date of

Applicant Name:
Daimler AG
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart,
Germany
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman- Jordan
169144
Class
25

Trademark

Goods/Services
Clothing, footwear, headgear.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018158201
Claim Date: 27/11/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

05/12/2019

اسم طالب التسجيل:

اندستريا دي ديزينو تكستايل ،اس .ايه ).انديتكس اس .ايه(

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل

اسبانيا
شركة اجنبية

عنوان طالب التسجيل

افينيدا دي ال ديبوتاسيون ،اديفيسيو انديتكس ،آرتيكسو
)أيه كورونا( ،اسبانيا

Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex,
Arteixo (A Coruna), Spain

عنوان التبليغ

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
25
الصنف
١٦٩١٣٥

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169135
Class
25

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

05/12/2019
Industria De Diseno Textil,
)S.A. (Inditex, S.A.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: SPAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
Correspondence
Trademark

STWD
من اجل البضائع/الخدمات التالية
مالبس سائقي الدراجات وراكبي الدراجات ،المرايل ،وليست من الورق ،عصابات )المالبس(،
أردية حمام بلباس البحر ومالبس السباحة قبعات االستحمام والصنادل ،البواء )أوشحة للرقبة
( ،حماة طوق ،األحذية الرياضية وأحذية الشاطئ ،أغطية )المالبس( ،شاالت ،أحزمة
)مالبس( ،أحزمة مالية )مالبس( ،سترات مقاومة للبلل للتزلج على الماء ،ربطات العنق،
مالبس ،الكورسيھات )المالبس الداخلية( ،الزنانير الرتداء ،شاالت الفراء األوشحة ،أغطية
الرأس ،أغطية )ملبوسات للرأس ،قفازات )مالبس( ،مالبس مقاومة للماء ،المشدات ،أوشحة
قصيرة رقيقة ،جوارب ،جوارب ،عصابات )مناديل حول العنق( ،فراء )مالبس( ،لباس نوم،
باطن االحذية عقب ،سراويل األطفال ]المالبس الداخلية[ ،الحجاب )المالبس( ،الحماالت،
كسوة الطفل المولود )المالبس( ،الحلل ،الياقات )مالبس( ،قفازات ،أغطية واقية لألذن
)مالبس( ،نعال داخلية  ،أطراف الكم المطوقة للمعصم ،أساور )مالبس( ،لباد يحشى به الثوب
عرضة للعرق ،مالبس الشاطئ؛ روب منزلي ،جيوب للمالبس ،حمالة الجوارب ،حماالت
وأربطة جوارب؛ تنورة؛ رداء محكم على الجسم؛ مريول )مالبس(؛ أزياء تنكرية؛ زي رسمي
موحد؛ حواف ناتئة للقبعات؛ أحذية فوقية مطاطية؛ حذاء خشبي؛ أربطة للجوارب ،المعاطف،
ألبسة القدم؛ أحذية أو صنادل من الحلفاء )الفصيلة النخلية( ،أجھزة غير قابلة لالنزالق
لألحذية عالية الرقبة واألحذية العادية ،روب منزلي؛ نعال حمام؛ بدلة العمل ،ثوب خارجي
فضفاض؛ قمصان )المالبس الداخلية(؛ القبعات ،مالبس تدفئ القدمين ،بدون تسخين
كھربائيا؛ أحذية ذات رقبة بالرباط؛ األجزاء العليا من الحذاء عالي الرقبة؛ نتوءات ألحذية كرة
القدم ذات الرقبة؛ تجھيزات معدنية لألحذية؛ أطراف لملبوسات القدم؛ حواشي عالية الرقبة
لألحذية؛ كعوب لألحذية عالية الرقبة؛ سروال )مالبس( ،والقمصان؛ حلية قميص ،األجزاء
األمامية من القميص؛ قمصان قصيرة األكمام؛ تي شيرت؛ حماالت للثدي )المالبس الداخلية(،
سراويل ،صدريات ،صدرية ،جاكيتات )مالبس( ،سترات الصيد؛ جاكتات من نسيج صوفي
)مالبس(؛ مجموعات )المالبس( ،قمصان تحتية )مالبس داخلية( ،مالبس جاھزة؛ ياقات قابلة
للنزع؛ مالبس من الجلد؛ مالبس من الجلود المقلدة؛ قبعات االستحمام؛ التنانير ،بطانات
جاھزة )أجزاء من المالبس( ،معاطف؛ معاطف خفيفة؛ قماش جبردين )مالبس(؛ أحذية
للجمباز؛ قميص صوفي محكم الحبك )المالبس(؛ البلوزات ،البلوفرات ،سحابات )البلوفرات(،
بزات ،واقيات تدفئة )المالبس(؛ أجزاء علوية لملبوسات األقدام؛ البركة سترة فرائية ذات
قلنسوة ،دثر كتفين؛ معطف مبطن بفرو ،بنطال ،الجراميق سروال ضيق ،الجوارب ،مالبس
محبوكة )المالبس( ،البلوزات ،السراويل القصيرة ،مالبس للجمباز لباس خارجي ،ثياب
داخلية ،صنادل ،الساري ،فساتين ،المالبس الداخلية ،القبعات ،غطاء الرأس والذقن ،ثياب
فضفاضة ،سيور للحذاء النصفي ،أشرطة سراويل ،العمائم ،بدالت ،النعال ،أحذية ،حذاء
رياضي.

Goods/Services
Motorists' and cyclists' clothing; bibs, not of paper; headbands
(clothing); bath robes; bathing suits, swimsuits; bathing caps
and sandals; boas (necklets); collar protectors; boots for sports
;)and beach shoes; hoods (clothing); shawls; belts (clothing
;money belts (clothing); wet suits for water-skiing; neckties
;clothing; corsets (underclothing); sashes for wear; fur stoles
;)scarves; headgear; caps (headwear); gloves (clothing
;waterproof clothing; girdles; mantillas; stockings; socks
bandanas (neckerchiefs); furs (clothing); pyjamas; soles for
;)footwear; heels; babies' pants [underwear]; veils (clothing
;)suspenders; layettes (clothing); blazers; collars (clothing
mittens; ear muffs (clothing); inner soles; cuffs, wristbands
;(clothing); dress shields; beach clothes; dressing gowns
;pockets for clothing; socks suspenders; stocking suspenders
;petticoats; tights; aprons (clothing); masquerade costumes
;uniforms; cap peaks; galoshes; wooden shoes; garters; coats
footwear; esparto shoes or sandals; non-slipping devices for
boots and shoes; dressing gowns; bath slippers; overalls,
smocks; teddies (undergarments); berets; footmuffs, not
electrically heated; lace boots; boots; boot uppers; studs for
boots; fittings of metal for footwear; tips for footwear; welts for
;footwear; heelpieces for footwear; drawers (clothing), shirts
shirt yokes; shirt fronts; short-sleeve shirts; tee-shirts; bodices
(lingerie); panties; vests, waistcoats; jackets (clothing); fishing
vests; stuff jackets (clothing); combinations (clothing); slips
;(undergarments); ready-made clothing; detachable collars
clothing of leather; clothing of imitations of leather; shower
caps; skirts; ready-made linings (parts of clothing); overcoats,
topcoats; gabardines (clothing); gymnastic shoes; jerseys
;(clothing); sweaters; pullovers; jumpers (pullovers); liveries
;muffs (clothing); footwear uppers; parkas; pelerines; pelisses
;)trousers; gaiters, spats; leggings; hosiery; knitwear (clothing
;blouses; shorts; clothing for gymnastics; outerwear
;underwear; sandals; saris; dresses; underpants; hats; wimples
;togas; gaiter straps, trouser straps; turbans; suits; slippers
shoes; sports shoes.
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تاريخ ايداع الطلب:

30/12/2019

اسم طالب التسجيل:

كابوشيكي كايشا كوب سيكو شو وتتاجر ايضا باسم كوب ستيل ،ليمتد

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

يابان
شركة اجنبية
 ،٤-٢واكينوھاما-كايجاندوري -٢تشوم ،تشو-كو ،كوب-شي،
ھيوغو  ،٦٥١-٨٥٨٥اليابان
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
25
الصنف
١٦٩١١٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس ،واألحذية ،وأغطية الرأس ،منتجات من المالبس واألحذية وأغطية الرأس لألطفال
الرضع واألطفال الصغار ،مالبس جاھزة ،قمصان ]مالبس[ ،مالبس للجزء السفلي ]مالبس[،
قمصان ،قمصان على ھيئة الحرف ) Tتيشيرت( ،مالبس لألطفال ،مالبس للرضع ،قمصان
الرجبى ،مالبس خارجية ليست ذات طراز ياباني ،سترات ،بدالت العمال ،األزياء الرسمية،
السترات ]مالبس[ ،األردية ذات القلنسوات ،البناطيل الرياضية ،البناطيل ،السترات ذات
القلنسوة ،قمصان بولو ،العباءات الصوفية )بونشو( ،أساور المعصم ]مالبس[ ،القمصان ذات
الياقات ،سراويل الرجبي القصيرة ،األزياء الموحدة ،المالبس الواقية من األمطار ،المنامات،
المالبس الداخلية ،بدالت الجسم للرضع ،مالبس السباحة ،الكيمونو ،المالبس التقليدية
اليابانية ،أوشحة ،جوارب ،ربطات العنق ،أغطية األذن ]مالبس[ ،مرايل الرضع البالستيكية،
مرايل ،ليست من قماش أو ورق ،قفازات ]مالبس[ ،قبعات بيسبول ،أغطية الرأس ،حماالت
البنطلون ]كتائف[ ،أحزمة ]مالبس[ ،أحذية وأحذية طويلة ،أحذية ،نعال ،أحذية طويلة للعمل،
وسائل مضادة لالنزالق لألحذية ،قباقيب خشبية من طراز ياباني ]غيتا[ ،نعال ،صنادل للحمام،
أزياء تنكرية ،أحذية رياضية ،مالبس رياضية ،أحذية للرجبي ،أساور للمعصم ]مالبس[.

30/12/2019
KABUSHIKI KAISHA
KOBE SEIKO SHO trading
also as KOBE STEEL,
LTD.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome,
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-8585 Japan
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169116
Class
25

Trademark

Goods/Services
Clothing, footwear, headgear; articles of clothing, footwear and
headgear for babies and toddlers; ready-made clothing; tops
[clothing]; bottoms [clothing]; shirts; t-shirts; clothing for
children; clothing for babies; rugby tops; non-Japanese style
;]outerclothing; vests; overalls; liveries; jackets [clothing
sweatshirts; sweatpants; sports shirts; trousers; parkas; polo
shirts; ponchos; wristbands [clothing]; collared shirts; rugby
shorts; uniforms; rainwear; pajamas; underwear; baby
;bodysuits; swimwear; kimonos; Japanese traditional clothing
;scarfs; socks; neckties; ear muffs [clothing]; plastic baby bibs
;bibs, not of cloth or paper; gloves [clothing]; baseball caps
headwear; suspenders [braces]; belts [clothing]; shoes and
boots; shoes; footwear; work boots; non-slipping devices for
footwear; Japanese style wooden clogs [Geta]; slippers; bath
sandals; masquerade costumes; athletic footwear; clothing for
sports; rugby shoes; wristbands [clothing].
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تاريخ ايداع الطلب:

20/11/2019

اسم طالب التسجيل:

اديل كاليمسيليك تيكاريت في ساناي أنونيم سيركيتي

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

تركيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ADEL KALEMCILIK
TICARET VE SANAYI
ANONIM SIRKETI

Applicant Name:

Nationality
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Fatih Sultan Mehmet Mah., Balkan Cad.
No:58 Buyaka E Blok, Tepeustu-UmraniyeIstanbul, Turkey

فاتح سلطان محمد ماه ،.بالقان كاد .رقم ٥٨:بوياكا إي بلوك،
تيبيوستو-اومراني -إسطنبول ،تركيا
قمصية للملكية الفكرية ص.ب ٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥
شارع الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
الصنف
١٦٩٢٠٩

20/11/2019

Date of

28

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللعب وأدوات اللعب بما في ذلك ألعاب قابلة للنفخ و ألعاب االستحمام؛ األلعاب تلعب في غرف
األلعاب؛ األجھزة واآلالت واألدوات لأللعاب غير تلك التي تم تكييفھا لالستخدام مع شاشة
عرض خارجية أو شاشة المراقبة بما في ذلك آالت التسلية التي تعمل بقطع النقود المعدنية؛
ألعاب للحيوانات األليفة المنزلية؛ اللعب لحدائق األطفال والمالعب او اماكن اللعب.

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
169209
Class
28

Goods/Services
;Games and playthings including inflatable pool and bath toys
games plays in game rooms; devices, machines and apparatus
for games other than those adapted for use with an external
display screen or monitor including coin-operated amusement
machines; toys for domestic pets; toys for children's parks and
playgrounds
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تاريخ ايداع الطلب:

02/12/2019

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

ديملر ايه جي
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

مرسيدسشتراسيه  ٧٠٣٢٧ ،١٢٠شتوتغارت ،المانيا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
28
الصنف
١٦٩٢١١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األلعاب ،ألعاب األطفال ،نماذج سيارات ،معدات التزلج ،الزالجات.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء٠١٨١٥٨٢٠١ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/١١/٢٧ :

02/12/2019

Date of

Applicant Name:
Daimler AG
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart,
Germany
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169211
Class
28

Trademark

Goods/Services
Games; toys; model cars; skiing equipment; ski.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018158201
Claim Date: 27/11/2019
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Date of

30/12/2019

Applicant Name:

30/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

 ليمتد،كابوشيكي كايشا كوب سيكو شو وتتاجر ايضا باسم كوب ستيل

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

KABUSHIKI KAISHA
KOBE SEIKO SHO trading
also as KOBE STEEL,
LTD.

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome,
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-8585 Japan
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169117
Class
28

Goods/Services
Amusement park rides; video game machines; amusement
game machines; golf bag carts; toys for pets; games, toys and
playthings; toy models; scale model kits [toys]; scale model
vehicles; toy vehicles; accessories for toy vehicles; ride-on
toys; toy helmets; dolls; toy figures; stuffed toys; puzzles;
stacking toys; toy construction sets; playing balls; board
games; parlor games; dice; playing cards; conjuring apparatus;
game machines and apparatus; slot machines [gaming
machines]; darts; billiard equipment; sports equipment; cases
specially adapted for sports equipment; balls for sports; rugby
balls; golf equipment; golf balls; markers for golf balls;
climbers' harness; fishing tackle; confetti; butterfly nets.

يابان
شركة اجنبية
،شي- كوب،كو- تشو،تشوم-٢ كايجاندوري- واكينوھاما،٢-٤
 اليابان،٦٥١-٨٥٨٥ ھيوغو
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
28
الصنف
١٦٩١١٧

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 عربات حقائب، آالت ألعاب حديقة المالھي، آالت ألعاب الفيديو،ألعاب لحديقة المالھي
 أطقم نماذج، نماذج لعب، وأدوات للعب، ولعب، ألعاب، لعب للحيوانات األليفة،الجولف
 ألعاب، ملحقات للسيارات اللعبة، سيارات لعبة، نماذج سيارات مصغرة،[مصغرة ]لعب
 ألعاب، أحاجي الصور، لعب محشوة، لعب على ھيئة شخصيات، دمى، خوذات ألعاب،للركوب
، النرد، ألعاب الصالون، األلعاب اللوحية، كرات اللعب، مجموعات ألعاب البناء،التراص
 معدات، سھام،[ آالت القمار ]آالت لعب، آالت وأجھزة ألعاب، أجھزة استحضار،أوراق اللعب
 كرات، صناديق مھيأة بشكل خاص من أجل المعدات الرياضية، معدات رياضية،بلياردو
 أحزمة، عالمات لكرات الجولف، كرات جولف، معدات جولف، كرات رجبي،لأللعاب الرياضية
. شباك لصيد الفراشات، قصاصات ورق، معدات صيد السمك،للمتسلقين
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تاريخ ايداع الطلب:

31/07/2011

اسم طالب التسجيل:

شركة ابو عوده اخوان

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

شارع اليرموك ,عمان ,االردن  ،ص.ب١١١٤٠ ,٤٢٥٦٨٥:

العالمة الثالثية لالستشارات ) تراي مارك( ص.ب -٧٧٨٠
 ١١١١٨عمارة الريان ,وادي صقرة عمان ،االردن
١٦٩١٦٣

31/07/2011

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
منتجات الشوربة ،الجيلي ,الكاسترد ،البيض ،فواكة محفوظة بالسكر ومجففة ،قمر الدين،
الجميد ،الزيتون ،اللحوم واالسماك والطيور الداجنة وطيور الصيد ،مستخرجات اللحوم،
اللحوم المحفوظة والمعلبة الفواكه والخضروات المحفوظة والمجففة والمطھية ،الجيالتين
والمربيات ،االغذية المحفوظة والمخلالت ،الزيوت ,زيوت مھدرجة صالحة للتغذية ,زبدة
نباتية.باستثناء السمنة بجميع انواعھا ومشتقات االلبان

Abu Odeh Brothers
CoMPANY
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Yarmouk Str- Amman -Jordan , P.O.Box:
425685, 11140
Applicant for
Correspondence

29

 TRI MARK CONSULTING P.O.Box 778011118 Rayyan Building, Wadi Saqra,
AMMAN, JORDAN
169163
Class
29

Trademark

Goods/Services
Soup products, gel , custard , eggs. dried & preserved fruits
(with sugar), (kamer aldin), dry yogurt, olives, meats fish,
poultry & game, meat extracts, preserved and canned meats,
preserved, dried & cooked fruits & vegetables, gelatine and
jams, canned food and pickles, edible oils and fats, oils,
hydrogenated oils appropriate for consumption , vegetable
butter,Except: all kind of ghee and dairy products.
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تاريخ ايداع الطلب:

22/09/2011

اسم طالب التسجيل:

شركة ابو عوده اخوان

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Abu Odeh Brothers
Company.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Yarmouk Str- Amman Jordan, Amman,
P.O.Box: 425685, 11140

شارع اليرموك ،عمان االردن  ،عمان  ،ص.ب,٤٢٥٦٨٥:
١١١٤٠
العالمة الثالثية لالستشارات )تراي مارك ( ص.ب -٧٧٨٠
 ١١١١٨عمان ،االردن
الصنف
١٦٩١٦٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللحوم و االسماك و لحوم الدواجن و الصيد ,خالصات اللحم  ,و فواكه و خضروات محفوظة
و مجففة و مطھوة  ,ھالم )جيلي( و مربيات و فواكه مطبوخة بالسكر  ,البيض و الحليب
ومنتجات الحليب  ,الزيوت والتمور باستثناء السمنه والمرتديال

22/09/2011

Date of

29

Applicant for
 TRI MARK CONSULTING P.O.Box 7780Correspondence
11118 AMMAN, JORDAN
Trademark
169162
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; oils and dates except ghee and
mortadella
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تاريخ ايداع الطلب:

11/07/2019

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

االز كيتشن )آي بيه ( ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

االز بارن ٢٢ ،جريز جرين فارم ،روذرفيلد جريز ،ھينلي -اون-
ثيمس ،آر جي٤ ٩كيو جي ،المملكة المتحدة
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣٠٧

الصنف

11/07/2019

Date of

Applicant Name:
Ella’s Kitchen (IP) Limited
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Ella's Barn, 22 Greys Green Farm,
Rotherfield Greys, Henley-on-Thames,
RG9 4QG, United Kingdom
Applicant for
Correspondence

29

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169307
Class
29

Trademark

ELLA’S KITCHEN
من اجل البضائع/الخدمات التالية
صلصة التفاح؛ المواد األساسية لصناعة مخفوق الحليب؛ األغذية الخفيفة التي أساسھا
الدجاج؛ الدجاج المجمد؛ وجبات الدجاج الجاھزة؛ حليب جوز الھند؛ مسحوق جوز الھند؛
النقانق المغلفة بخليط الذرة؛ صلصة الكرز؛ الغموس؛ الوجبات الخفيفة التي أساسھا الفاكھة؛
الوجبات الخفيفة العضوية التي أساسھا الفاكھة؛ مخفوقات البوظة؛ مخفوق الحليب؛ الخلطات
التي أساسھا ليس من األلبان إلعداد الكريمة المخفوقة؛ األغذية الخفيفة التي أساسھا
البطاطس؛ بذور الموز المعالجة؛ البقوليات المطبوخة؛ بذور القرع المعالجة؛ بذور السمسم
المعالجة التي ليست توابل أو منكھات؛ بذور دوار الشمس المعالجة؛ الخضروات المطبوخة
وتحديدا البطاطس؛ بذور البطيخ المعالجة؛ الوجبات الخفيف التي أساسھا األطعمة البحرية؛
المخفوقات؛ غموس الوجبات الخفيفة؛ صلصات التغميس للوجبات الخفيفة؛ األغذية الخفيفة
ضرة؛ الوجبات
ضرة؛ الذرة الحلوة المح ّ
التي أساسھا فول الصويا؛ بذور عباد الشمس المح ّ
الخفيفة التي أساسھا الذرة الحلوة؛ األغذية الخفيفة التي أساسھا ديك الحبش؛ ديك الحبش
المجمد؛ وجبات ديك الحبش الجاھزة ؛ الوجبات الخفيفة التي أساسھا الخضروات

Goods/Services
Applesauce; Bases for making milk shakes; Chicken based
;snack; frozen Chicken; Chicken prepared meals; coconut milk
coconut powder; Corn dogs; Cranberry sauce; Dips; Fruit-based
;snack food; Fruit-based organic food snacks; Ice cream shakes
;Milk shakes; Non-dairy based mix for making whipped toppings
;Potato-based snack foods; processed plantain seeds
Processed pulses; Processed pumpkin seeds; Processed
sesame seeds, not being seasonings or flavorings; Processed
;sunflower seeds; Processed vegetables, namely, potatoes
;Processed watermelon seeds; Seed-based snack foods
;Shakes; Snack dips; Snack food dips; Soy-based snack foods
Sunflower seeds, prepared; Sweet corn, processed; Sweet cornbased snack foods; Turkey based snack; frozen Turkey; Turkey
prepared meals; Vegetable-based snack foods
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تاريخ ايداع الطلب:

13/10/2019

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

بيبسيكو ،انـــك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
PepsiCo, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 700 Anderson Hill Road, Purchase, New
York 10577-1444, USA

 ٧٠٠اندرسون ھيل رود  ،بيرشاس  ،نيويورك
١٠٥٧٧ـ ،١٤٤٤الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٥٤

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
رقائق البطاطس ،مقرمشات البطاطس ،األغذية الخفيفة التي أساسھا البطاطس

13/10/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

29

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169254
Class
29

Trademark

Goods/Services
Potato chips, potato crisps, potato-based snack food
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تاريخ ايداع الطلب:

13/10/2019

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

بيبسيكو ،انـــك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
PepsiCo, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 700 Anderson Hill Road, Purchase, New
York 10577-1444, USA

 ٧٠٠اندرسون ھيل رود  ،بيرشاس  ،نيويورك
١٠٥٧٧ـ ،١٤٤٤الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٥٧

13/10/2019

الصنف

Date of

Applicant for
Correspondence

29

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169257
Class
29

Trademark

ليز فورنو ضيف طعم لحياتك
من اجل البضائع/الخدمات التالية
رقائق البطاطس ،مقرمشات البطاطس ،األغذية الخفيفة التي أساسھا البطاطس

Goods/Services
Potato chips, potato crisps, potato-based snack food

186

تاريخ ايداع الطلب:

20/11/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة الحميضي للمواد الغذائية ذ.م.م.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

كويت
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

محافظة العاصمة ،منطقة الصالحية ،شارع السور ،بناية
الحميضي رقم  ٧الكويت
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
29
الصنف
١٦٩٠٨٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللحوم ،األسماك ،الدجاج ،الفواكه والخضروات المجففة والمطھية ،الجلي ،البيض ،منتجات
الحليب
اشتراطات خاصة :مع المطالبة باأللوان األسود واألبيض واألصفر

20/11/2019

Date of

Applicant Name:

Alhumaizi Foodstuff Co.
W.L.L.
Nationality
: KUWAIT
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Capital Gov., AlSalihya Region, Al-Soor
St., AlHumaizi Bldg. No.7 Kuwait
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169086
Class
29

Trademark

Goods/Services
;Meat; fish; poultry; dried and cooked fruits and vegetables
jellies; eggs; milk products.
Special condition: Claiming black and white and yellow colors
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تاريخ ايداع الطلب:

21/11/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة اتقان للتجارة والتوريدات العامة

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ .م .م
جرش /الشارع الرئيسي  ،ص.ب١١١٩٣ ,٧٠٥:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٩٣ -٧٠٥جرش /الشارع الرئيسي

رقم العالمة التجارية

١٦٩١٥٦

اعالن الجريدة الرسمية

21/11/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
زيوت نباتية ،اجبان ،مكسرات محضرة  ،طحينه مرتديال إجبان  ،البان  ،عنب مجفف

& Itaqn For Trading
General Supplies Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address jarash -main str, P.O.Box: 705, 11193

29

Applicant for
P.O.Box 705 -11193 jarash -main str
Correspondence
Trademark
169156
Class
29

Goods/Services
- Vegetable oils, cheeses, prepared nuts, tahini, mortadella,
cheese, dairy, dried grapes
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تاريخ ايداع الطلب:

21/11/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة اتقان للتجارة والتوريدات العامة

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ .م .م
جرش /الشارع الرئيسي  ،ص.ب١١١٩٣ ,٧٠٥:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٩٣ -٧٠٥جرش /الشارع الرئيسي

رقم العالمة التجارية

١٦٩١٥٩

اعالن الجريدة الرسمية

21/11/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
زيوت نباتية ،اجبان ،مكسرات محضرة  ،طحينه  ,مرتديال ,اجبان  ،البان  ،عنب مجفف

& Itaqn For Trading
General Supplies Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address jarash -main str, P.O.Box: 705, 11193

29

Applicant for
P.O.Box 705 -11193 jarash -main str
Correspondence
Trademark
169159
Class
29

Goods/Services
- Vegetable oils, cheeses, prepared nuts, tahini, mortadella,
cheese, dairy, dried grapes
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تاريخ ايداع الطلب:

24/11/2019

اسم طالب التسجيل:

كنتاكي فرايد تشيكن انترناشيونال ھولدينجز ال ال سي

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٧١٠٠كوربوريت درايف ،بالنو ،تكساس  ،٧٥٠٢٤الواليات
المتحدة االمريكية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة،عمان -
االردن
29
الصنف
١٦٩٠٧٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللحوم واألسماك والدواجن والصيد ،خالصات اللحوم ،المأكوالت البحرية ومنتجات المأكوالت
البحرية ،الفواكه المحفوظة والمجمدة والمجففة والمطبوخة ،الھالم )جيلي( والمربيات
وفواكه مطبوحة بالسكر ،البقول ،البيض والحليب ومنتجات الحليب ،زيوت ودھون صالحة
لألكل ،منتجات اللحوم ،اللحم المشوي ،البرغر ،اللحم المقدد والسجق والنقانق وشرائح اللحم
)ستيك( ،منتجات الدواجن ،الدجاج المطبوخ ،منتجات الدجاج ،منتجات الوجبات الخفيفة التي
تتكون من لحم الدجاج ،جبن ،الصلصات في ھذه الفئة.
اشتراطات خاصة :مع المطالبة باأللوان األحمر واألسود واألبيض

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
169078
Class
29

Trademark

Goods/Services
Meat, fish, poultry and game; meat extracts; seafood and
;seafood products; preserved, frozen, dried and cooked fruits
;jellies, jams, compotes; beans; eggs, milk and milk products
;edible oils and fats; meat products; grilled meat; burgers
bacon, sausages, hot dogs, steak; poultry products; cooked
chicken; chicken products; snack food products consisting of
chicken meat; cheese; sauces in this class.
Special condition: Claiming red, black and white colors
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تاريخ ايداع الطلب:

24/11/2019

اسم طالب التسجيل:

كنتاكي فرايد تشيكن انترناشيونال ھولدينجز ال ال سي

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٧١٠٠كوربوريت درايف ،بالنو ،تكساس  ،٧٥٠٢٤الواليات
المتحدة االمريكية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
29
الصنف
١٦٩٠٧٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللحوم واألسماك والدواجن والصيد ،خالصات اللحوم ،المأكوالت البحرية ومنتجات المأكوالت
البحرية ،الفواكه المحفوظة والمجمدة والمجففة والمطبوخة ،الھالم )جيلي( والمربيات
وفواكه مطبوحة بالسكر ،البقول ،البيض والحليب ومنتجات الحليب ،زيوت ودھون صالحة
لألكل ،منتجات اللحوم ،اللحم المشوي ،البرغر ،اللحم المقدد والسجق والنقانق وشرائح اللحم
)ستيك( ،منتجات الدواجن ،الدجاج المطبوخ ،منتجات الدجاج ،منتجات الوجبات الخفيفة التي
تتكون من لحم الدجاج ،جبن ،الصلصات في ھذه الفئة

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
169079
Class
29

Trademark

Goods/Services
Meat, fish, poultry and game; meat extracts; seafood and
;seafood products; preserved, frozen, dried and cooked fruits
;jellies, jams, compotes; beans; eggs, milk and milk products
;edible oils and fats; meat products; grilled meat; burgers
bacon, sausages, hot dogs, steak; poultry products; cooked
chicken; chicken products; snack food products consisting of
chicken meat; cheese; sauces in this class.
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تاريخ ايداع الطلب:

24/11/2019

اسم طالب التسجيل:

كنتاكي فرايد تشيكن انترناشيونال ھولدينجز ال ال سي

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٧١٠٠كوربوريت درايف ،بالنو ،تكساس  ،٧٥٠٢٤الواليات
المتحدة االمريكية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
29
الصنف
١٦٩٠٦٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللحوم واألسماك والدواجن والصيد ،خالصات اللحوم ،المأكوالت البحرية ومنتجات المأكوالت
البحرية ،الفواكه المحفوظة والمجمدة والمجففة والمطبوخة ،الھالم )جيلي( والمربيات
وفواكه مطبوحة بالسكر ،البقول ،البيض والحليب ومنتجات الحليب ،زيوت ودھون صالحة
لألكل ،منتجات اللحوم ،اللحم المشوي ،البرغر ،اللحم المقدد والسجق والنقانق وشرائح اللحم
)ستيك( ،منتجات الدواجن ،الدجاج المطبوخ ،منتجات الدجاج ،منتجات الوجبات الخفيفة التي
تتكون من لحم الدجاج ،جبن ،الصلصات في ھذه الفئة.

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
169064
Class
29

Trademark

Goods/Services
Meat, fish, poultry and game; meat extracts; seafood and
;seafood products; preserved, frozen, dried and cooked fruits
;jellies, jams, compotes; beans; eggs, milk and milk products
;edible oils and fats; meat products; grilled meat; burgers
bacon, sausages, hot dogs, steak; poultry products; cooked
chicken; chicken products; snack food products consisting of
chicken meat; cheese; sauces in this class.
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تاريخ ايداع الطلب:

16/12/2019

اسم طالب التسجيل:

سوسيتيه دي برودوي نستله أس.ايه.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Société des Produits
Nestlé S.A.
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1800 VEVEY, Switzerland

 ١٨٠٠مدينة فيفاي ،سويسرا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣١٥

16/12/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحليب والقشدة والزبدة والجبنة وغيرھا من مستحضرات الطعام التي أساسھا الحليب؛ بدائل
الحليب؛ المشروبات التي أساسھا الحليب؛ الحلويات التي أساسھا الحليب والتي أساسھا
القشدة؛ اللبن؛ حليب الصويا )بدائل الحليب( ،المستحضرات التي أساسھا الصويا؛ الزيوت
والدھون القابلة لألكل؛ المبيضات من غير مشتقات الحليب المحفوظة والمجمّدة والفواكه
والخضار المجففة والمطبوخة والتي أيضا على شكل ألواح فاكھة ومكسرات.
اشتراطات خاصة :ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األخضر والبيج وذلك
بموجب النموذج المودع مع الطلب.

Applicant for
Correspondence

29

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169315
Class
29

Trademark

Goods/Services
Milk, cream, butter, cheese and other food preparations having
a base of milk; milk substitutes; milk-based beverages; milkbased and cream-based desserts; yoghurts; soya milk (milk
substitute), soya-based preparations; edible oils and fats; nondairy creamers; preserved, frozen, dried and cooked fruits and
vegetables, also in the form of fruits and nuts bars.
Special condition: The registration of this trademark should be
in green and Beige colors according to the print filed with the
application.
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تاريخ ايداع الطلب:

18/12/2019

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

بيبسيكو ،انـــك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
PepsiCo, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 700 Anderson Hill Road, Purchase, New
York 10577-1444, USA

 ٧٠٠اندرسون ھيل رود  ،بيرشاس  ،نيويورك
١٠٥٧٧ـ ،١٤٤٤الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣٠٤

الصنف

18/12/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

29

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللحوم؛ األسماك؛ الدواجن؛ لحوم الصيد؛ مستخلصات اللحوم؛ الفواكه والخضار المحفوظة
والمجففة والمطبوخة؛ المواد الھالمية؛ المَربى؛ الفواكه المطبوخة بالسكر؛ البيض؛ الحليب؛
منتجات حليب؛ الزيوت والدھون القابلة لألكل؛ الغموس؛ الجبنة؛ لبن الزبادي؛ المكسرات
ضرة ؛ البذور المعالجة الصالحة لألكل؛ ألواح األغذية التي
الصالحة لألكل؛ المكسرات المح ّ
أساسھا البندق؛ خلطات الفواكه والبندق؛ رقائق البطاطس؛ مقرمشات البطاطس؛ األغذية
الخفيفة التي أساسھا البطاطس؛ األغذية الخفيفة التي أساسھا فول الصويا؛ رقائق الصويا؛
الوجبات الخفيفة التي أساسھا الفاكھة؛ رقائق فواكه؛ رقائق اليوكا؛ اللحم البقري الجاھز؛ لحم
البقر المقدد؛ جلد الخنزير المنفوخ؛ سلطات الخضروات؛ الفواكه والخضار القابلة للدھن؛
األغذية الخفيفة والرقائق التي أساسھا الخضار؛ األغذية الخفيفة الجاھزة لألكل التي تتكون
أساسا من تابطاطس والرقائق والمكسرات ومُن َتجات المكسرات والبذور والفواكه
والخضراوات أو الخلطات المكونة منھا؛ األغذية الخفيفة واألكل القابل للدھن التي أساسھا
البقوليات.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169304
Class
29

Trademark

Goods/Services
Meat; fish; poultry; game; meat extracts; preserved, dried and
;cooked fruits and vegetables; jellies; jams; compotes; eggs
;milk; milk products; edible oils and fats; Dips; cheese; yogurt
edible nuts; processed nuts; processed edible seeds; nut-based
food bars; mixtures of fruit and nuts; Potato chips; potato
crisps; potato-based snack foods; soy-based snack foods; soy
chips; fruit-based snack food; fruit chips; yucca chips; Prepared
beef; beef jerky; puffed pork rind; vegetable salads; fruit and
;vegetable spreads; vegetable based snack foods and chips
ready to eat snack foods consisting primarily of potatoes and
chips, nuts, nut products, seeds, fruits, vegetables or
combinations thereof; legume-based snacks and spreads.
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تاريخ ايداع الطلب:

18/12/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة باسمح للتسويق المحدودة

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Basamh Marketing Co.
Ltd.
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address PO Box 16362 Jeddah 21464 Saudi Arabia

ص.ب  ١٦٣٦٢جدة  ٢١٤٦٤السعودية

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣٠٨

18/12/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مرق اللحوم؛ مركزات مرق اللحوم؛ المرق؛ مركزات مرق اللحم الكثيف؛ رقائق
البطاطس؛ القشدة المخفوقة؛ حلوى الجيالتين؛ مسحوق الجيالتين الصافي وغير
المنكه؛ الھُالم للطعام؛ المربيات؛ مربى الفواكه؛ مربى الزنجبيل؛ الفاكھة المحفوظة؛
المربيات الخفيفة؛ معجون الطماطم؛ الشوربات )مستحضرات إلعداد(؛ مستحضرات
الشوربات )خضراوات(؛ الشوربات؛ عصير البندورة للطبخ؛ الفواكه المعلبة؛ ھالم
)جلي(الفواكه؛ الفواكه المحفوظة؛ سلطات الفواكه؛ الحليب؛ الخضروات المعلبة؛ الذرة
الحلوة المعلبة؛ الذرة المعلبة على شكل كريمة؛ الذرة الصغيرة المعلبة؛ الذرة المعلبة
بالطريقة المكسيكية؛ الخضروات المطبوخة؛ الفطر المحفوظ؛ زيت زيتون للطعام؛
سمك السردين؛ سمك تونا؛ واألسماك )المعلبة(؛ منتجات األطعمة المصنوعة من
السمك؛ التونة المحفوظة مع الطحينة؛ سمك التونة المحفوظة مع الصلصة اإليطالية؛
سمك التونة المحفوظ مع المايونيز وإكليل الجبل؛ التونة المحفوظة بنكھة الكبسة؛
أوراق العنب المحفوظة )أوراق العنب(؛ أوراق العنب المحشوة المحفوظة؛ الحمص
)معجون الحمص(؛ الزيتون المحفوظة؛ زبدة الفول السوداني؛ الفول السوداني
المعالج؛ الطحينية )معجون بذرة السمسم(؛ أعشاب الحدائق )التوابل( المحفوظة.

اشتراطات خاصة :ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باللونين الذھبي واألحمر
وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

Applicant for
Correspondence

29

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169308
Class
29

Trademark

Goods/Services
Bouillon; Bouillon Concentrates; Broth; Broth Concentrates; Crisps
(Potato); Whipped Cream; Gelatine Dessert; Unflavored and clear
;gelatin powder; Jellies for Food; Jams; Marmalade; Ginger Jam
Preserve fruits; Lite Jams; Tomato Puree; Soup (Preparations for
making); Soup Preparations (Vegetable); Soups; Tomato Juice for
Cooking; Fruits, tinned [canned (Am)]; Fruit Jellies; Fruit,
;])Preserved; Fruit Salads; Milk; Vegetables, tinned [canned (Am
;Canned Sweet Corn; Canned Cream Style Corn; Canned Baby Corn
Canned Mexican Style Corn; Vegetables, Cooked; Mushrooms,
preserved; Olive oil for food; Sardines; Tuna fish; Fish, Tinned
(canned (am.)); Fish (food products made from-); Preserved Tuna
with Tahineh; Preserved Tuna with Italian Sauce; Preserved Tuna
;with Mayonnaise & Rosemary; Preserved Tuna with Kabsa Flavor
Preserved Vine Leaves (Grape Leaves); Preserved Stuffed Vine
Leaves; Hummus (Chick Pea Paste); Olives; Preserved; Peanut
Butter; Peanuts, Processed; Tahini (Sesame Seed Paste); Garden
Herbs, preserved (seasonings).
Special condition: The registration of this trademark should be in
gold and red colors according to the print filed with the application.
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تاريخ ايداع الطلب:

23/09/2019

اسم طالب التسجيل:

"ماكفا "جوينت سـتوك كومباني

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

روسيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

مكتب  ،١قسم  ،١مبنى  ،٥فسبولي بيريولوك ،مدينة موسكو،
روسـيا اإلتحادية

23/09/2019

Applicant Name:

“MAKFA” Joint Stock
Company
Nationality
: RUSSIAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address of. 1, str. 1, d. 5, per. Vspol'nyj, Moskva,
)Russian Federation (RU

)Trimark Consulting Company (Trimark
شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك( ص.ب -٧٧٨٠
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
 ٧١ ١١١١٨شارع الشريف ناصر بن جميل ،وادي صقرة ،
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
169068
Class
30
30
الصنف
١٦٩٠٦٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
وجبات خفيفة وألواح من الحبوب؛ وجبات خفيفة وألواح من الحبوب عالية البروتين؛ الفطائر
المحالة )بانكيك(؛ وجبات النودلز الجاھزة؛ األطباق المجففة والمجلدة المكونة أساسھا
المعكرونة؛ األطباق المجففة والمجلدة المكونة أساسھا األرز؛ الكعك؛ لفائف الخبز والخبز
االفرنجي؛ الشعيرية؛ إضافات الغلوتين ألغراض الطھي؛ وجبة خفيفة أساسھا األرز؛ الوجبات
الخفيفة القائمة على الحبوب؛ الكيك؛ المعجنات؛ حلويات الفول السوداني؛ الحلويات اللوز؛
المعكرونة؛ طبق األرز الكوري المسمى غيمباب؛ الغلوتين المعد كمادة غذائية؛ فطائر
ومعجمات أساسھا الدقيق؛ الكراكر أو المقرمشات أو البسكويت؛ فريك الھوميني؛ السميد؛
دقيق الشوفان؛ الشعير المسحوق؛ الحبوب لألغذية البشرية؛ الذرة المطحونة؛ الذرة
المحمصة؛ الكسكس السميد؛ النودل؛ المعكرونة؛ وجبات الفول والفاصوليا؛ طحين التابيوكا؛
دقيق البطاطس؛ دقيق الذرة؛ دقيق الجوز؛ الطحين على أنواعه؛ دقيق القمح؛ دقيق الصويا؛
وجبات الشعير؛ وجبات الموسلي أو مزيج الحبوب؛ الشوفان المجروش؛ الشوفان المقشر؛
البسكويت؛ بسكويت الزبدة؛ مسحوق الخبز؛ مستحضرات الحبوب؛ المأكوالت القائمة على
الشوفان؛ خبز الزنجبيل؛ األرز؛ األرز الفوري؛ جرثومة القمح لالستھالك البشري؛ خليط
عجين الفطائر اليابانية األوكونوميياكي؛ صلصة الطماطم؛ صلصة المعكرونة؛ السباغيتي؛
بسكويت البقسماط؛ العجين؛ عجين المعجنات؛ عجينة اللوز؛ لب األرز ألغراض الطھي؛
عجين الكعك؛ الخبز؛ الخبز الغير مخمر؛ الرقائق من منتجات الحبوب؛ رقائق الذرة؛ رقائق
الشوفان؛ الھندباء البرية كبديل القھوة؛ الشاي؛ الشعير المقشر.

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
cereal bars; high-protein cereal bars; pancakes; noodle-based
prepared meals; freeze-dried dishes with the main ingredient
being pasta; freeze-dried dishes with the main ingredient being
rice; buns; bread rolls; vermicelli [noodles]; gluten additives for
culinary purposes; rice-based snack food; cereal-based snack
food; cakes; pastries; peanut confectionery; almond
confectionery; pasta; gimbap [Korean rice dish]; gluten
prepared as foodstuff; flour-based dumplings; crackers; hominy
grits; semolina; oatmeal; crushed barley; groats for human
;food; corn, milled; corn, roasted; couscous [semolina]; noodles
macaroni; bean meal; tapioca flour; potato flour; corn flour; nut
;flours; flour; wheat flour; soya flour; barley meal; muesli
;crushed oats; husked oats; biscuits; petit-beurre biscuits
;baking powder; cereal preparations; oat-based food
gingerbread; rice; instant rice; wheat germ for human
consumption; batter mixes for okonomiyaki [Japanese savoury
;pancakes]; tomato sauce; pasta sauce; spaghetti; rusks; dough
;pastry dough; almond paste; rice pulp for culinary purposes
;]cake dough; bread; unleavened bread; chips [cereal products
corn flakes; oat flakes; chicory [coffee substitute]; tea; husked
barley
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تاريخ ايداع الطلب:

26/09/2019

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

ماكدونالدز كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١١٠ان .كاربنتر ستريت ،شيكاغو ،آي ال  ،٦٠٦٠٧الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٦٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حلوى البوظة

الصنف

26/09/2019

Date of

Applicant Name:
McDonald’s Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 110 N. Carpenter Street, Chicago, IL 60607
USA
Applicant for
Correspondence

30

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169269
Class
30

Trademark

Goods/Services
Ice cream desserts
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Date of

01/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
United Sugar Company
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O.Box 23023, Jeddah 21426, Saudi
Arabia

Goods/Services
Sugar
Special condition: The registration of this trademark should be
in green colors according to the print filed with the application.

:تاريخ ايداع الطلب

الشركة المتحدة للسكر
سعودية
شركة اجنبية

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

 السعودية،٢١٤٢٦  جده،٢٣٠٢٣ .ب.ص

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169271
Class
30

01/10/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
30

الصنف

١٦٩٢٧١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
السكر
 ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون اللون االخضر وذلك بموجب النموذج:اشتراطات خاصة
.المودع مع الطلب

198

تاريخ ايداع الطلب:

08/10/2019

اسم طالب التسجيل:

الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ.م.م

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ص.ب  ٤١١٥الشارقة االمارات العربية المتحدة

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
١٦٩١٨٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشوكوالته والحلويات وحلوى الكاندي )الحلويات( وجميع أنواع البسكويت والكيك
والمعكرونة )الباستا( والمعكرونة والنودلز )معكرونة رفيعة( والنودلز )معكرونة رفيعة(
سريعة التحضير والسباغتي والشعيرية والخميرة وبيكنج باودر)مسحوق الخبيز( ومكونات
الخبيز االخرى وتوابل السلطة والمايونيز والخل والكاتشب والصوص )التوابل( والعجين
الجاھز للطبخ والعجين المجمد وخبز الطابون المجمد والبوظة والحلويات المجمدة من غير
منتجات الحليب والحلويات المجمدة والحلويات المثلجة والقھوة والشاي والكاكاو والسكر
واألرز والتابيوكا والساغو والقھوة األصطناعية والخبز والمعجنات والدبس والملح
والماستارد )الخردل( والطحين المصنوع من الحبوب والبھارات وشراب اساسه الطعام
)اساسه األعشاب( وبدائل وجبات سائلة للشرب اساسھا الحبوب والصلصات )صلصات مرق
اللحم( وشاي األعشاب والعسل والفشار.

08/10/2019

Date of

Applicant Name:

International Foodstuffs
Co. LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O Box 4115 Sharjah UAE

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman - Jordan
169180
Class
30

Trademark

Goods/Services
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits (all types), cakes,
Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti,
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingredients,
Salad Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and Sauces
(condiments), ready to cook dough, frozen dough, frozen
parathas, ice creams, non-dairy frozen desserts, frozen
desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt, mustard, flour
made from cereals, spices., Food beverages (Herbal-based),
Cereal-based beverages liquid meal replacements, Gravies,
Herbal tea, Honey, Popcorn.
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تاريخ ايداع الطلب:

08/10/2019

اسم طالب التسجيل:

الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ.م.م

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ص.ب  ٤١١٥الشارقة االمارات العربية المتحدة

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
١٦٩١٣١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
.الشوكوالته والحلويات وحلوى الكاندي )الحلويات( وجميع أنواع البسكويت والكيك
والمعكرونة )الباستا( والمعكرونة والنودلز )معكرونة رفيعة( والنودلز )معكرونة رفيعة(
سريعة التحضير والسباغتي والشعيرية والخميرة وبيكنج باودر)مسحوق الخبيز( ومكونات
الخبيز االخرى وتوابل السلطة والمايونيز والخل والكاتشب والصوص )التوابل( والعجين
الجاھز للطبخ والعجين المجمد وخبز الطابون المجمد والبوظة والحلويات المجمدة من غير
منتجات الحليب والحلويات المجمدة والحلويات المثلجة والقھوة والشاي والكاكاو والسكر
واألرز والتابيوكا والساغو والقھوة األصطناعية والخبز والمعجنات والدبس والملح
والماستارد )الخردل( والطحين المصنوع من الحبوب والبھارات وشراب اساسه الطعام
)اساسه األعشاب( وبدائل وجبات سائلة للشرب اساسھا الحبوب والصلصات )صلصات مرق
اللحم( وشاي األعشاب والعسل والفشار

08/10/2019

Date of

Applicant Name:

International Foodstuffs
Co. LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O Box 4115 Sharjah UAE

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169131
Class
30

Trademark

Goods/Services
. .Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits (all types),
cakes, Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti,
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingredients,
Salad Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and Sauces
(condiments), ready to cook dough, frozen dough, frozen
parathas, ice creams, non-dairy frozen desserts, frozen
desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt, mustard, flour
made from cereals, spices., Food beverages (Herbal-based),
Cereal-based beverages liquid meal replacements, Gravies,
Herbal tea, Honey, Popcorn
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تاريخ ايداع الطلب:

08/10/2019

اسم طالب التسجيل:

الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ.م.م

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ص.ب  ٤١١٥الشارقة االمارات العربية المتحدة

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
١٦٩١٣٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
)الحلويات( وجميع أنواع البسكويت والكيك والمعكرونة )الباستا( والمعكرونة والنودلز
)معكرونة رفيعة( والنودلز )معكرونة رفيعة( سريعة التحضير والسباغتي والشعيرية
والخميرة وبيكنج باودر)مسحوق الخبيز( ومكونات الخبيز االخرى وتوابل السلطة والمايونيز
والخل والكاتشب والصوص )التوابل( والعجين الجاھز للطبخ والعجين المجمد وخبز الطابون
المجمد والبوظة والحلويات المجمدة من غير منتجات الحليب والحلويات المجمدة والحلويات
المثلجة والقھوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا والساغو والقھوة األصطناعية
والخبز والمعجنات والدبس والملح والماستارد )الخردل( والطحين المصنوع من الحبوب
والبھارات وشراب اساسه الطعام )اساسه األعشاب( وبدائل وجبات سائلة للشرب اساسھا
الحبوب والصلصات )صلصات مرق اللحم( وشاي األعشاب والعسل والفشار
التنازل :ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات ) NUT
 (CLUSTERSكوحدة واحدة و إذا وردت بمعزل عن العالمة.

08/10/2019

Date of

Applicant Name:

International Foodstuffs
Co. LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O Box 4115 Sharjah UAE

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169130
Class
30

Trademark

Goods/Services
.Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits (all types), cakes,
Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti,
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingredients,
Salad Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and Sauces
(condiments), ready to cook dough, frozen dough, frozen
parathas, ice creams, non-dairy frozen desserts, frozen
desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt, mustard, flour
made from cereals, spices., Food beverages (Herbal-based),
Cereal-based beverages liquid meal replacements, Gravies,
Herbal tea, Honey, Popcorn
Disclaimer: The registration of this trademark does not give the
)owners the exclusive right to use the words (NUT CLUSTERS
as a one set unit if used separately from the mark.
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تاريخ ايداع الطلب:

27/10/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة الرغيف العربي لصناعة المواد الغذائية

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ .م .م
المفرق -شارع البلدية  ،ص.ب٢٥١١٠ ,٣٤٥:

عنوان التبليغ

ص.ب  ٢٥١١٠ -٣٤٥المفرق -شارع البلدية

رقم العالمة التجارية

١٦٩٠٧٦

اعالن الجريدة الرسمية

27/10/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والمعجنات والحلوى والمثلجات .
ومسحوق الخبز  .الحلويات  .المخبوزات والسكاكر

Arabian Loaf Food Stuff
Manufacture Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Mafraq -Baladiya street , P.O.Box: 345,
25110

30

Applicant for
P.O.Box 345 -25110 Mafraq -Baladiya
Correspondence
street
Trademark
169076
Class
30

Goods/Services
products , bread , pastry , confectionery and
ice - cream , bread powder , sweets , baked
and confectionery products
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تاريخ ايداع الطلب:

30/10/2019

اسم طالب التسجيل:

المستقبل العالمية لالستثمار والتطوير

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان ،األردن  ،ص.ب١١١٩٢ ,٩٢١١٠٠:

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
١٦٩٠٩٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة ،مستخلصات القھوة ،مستحضرات اساسھا القھوة ،بدائل القھوة ،القھوة االصطناعية،
القھوة المحمصة وغير المحمصة ،منكھات القھوة ،مشروبات القھوة ،القھوة ]المحمصة أو
البودرة )مسحوق( أو الحبيبية أو في المشروبات[.

30/10/2019

Date of

Applicant Name:

Future Intl Co for
Invistment & Development
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Jordan, 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
169093
Class
30

Trademark

Goods/Services
Coffee; coffee extracts; coffee based preparations; coffee
;substitutes; artificial coffee; roasted and unroasted coffee
coffee flavorings; Coffee drinks; Coffee [roasted, powdered,
granulated, or in drinks].
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تاريخ ايداع الطلب:

30/10/2019

اسم طالب التسجيل:

المستقبل العالمية لالستثمار والتطوير

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان ،األردن  ،ص.ب١١١٩٢ ,٩٢١١٠٠:

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة،عمان -
االردن
30
الصنف
١٦٩٠٩٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة ،مستخلصات القھوة ،مستحضرات اساسھا القھوة ،بدائل القھوة ،القھوة االصطناعية،
القھوة المحمصة وغير المحمصة ،منكھات القھوة ،مشروبات القھوة ،القھوة ]المحمصة أو
البودرة )المسحوق( أو الحبيبية أو في المشروبات[.

30/10/2019

Date of

Applicant Name:

Future Intl Co for
Invistment & Development
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Jordan, 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
169094
Class
30

Trademark

Goods/Services
Coffee; coffee extracts; coffee based preparations; coffee
;substitutes; artificial coffee; roasted and unroasted coffee
coffee flavorings; Coffee drinks; Coffee [roasted, powdered,
granulated, or in drinks].
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تاريخ ايداع الطلب:

20/11/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة الحميضي للمواد الغذائية ذ.م.م.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

كويت
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

محافظة العاصمة ،منطقة الصالحية ،شارع السور ،بناية
الحميضي رقم  ٧الكويت
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
١٦٩٠٨٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة ،الشاي ،الكاكاو ،األرز ،الخبز ،المعجنات والحلويات ،العسل ،الخردل ،البھارات،
االيس كريم
اشتراطات خاصة :مع المطالبة باأللوان األسود واألبيض واألصفر

20/11/2019

Date of

Applicant Name:

Alhumaizi Foodstuff Co.
W.L.L.
Nationality
: KUWAIT
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Capital Gov., AlSalihya Region, Al-Soor
St., AlHumaizi Bldg. No.7 Kuwait
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169085
Class
30

Trademark

Goods/Services
;Coffee; tea; cocoa; rice; bread; pastry and confectionery
honey; mustered; condiments; ice cream
Special condition: Claiming black and white and yellow colors
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تاريخ ايداع الطلب:

21/11/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة اتقان للتجارة والتوريدات العامة

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ .م .م
جرش /الشارع الرئيسي  ،ص.ب١١١٩٣ ,٧٠٥:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٩٣ -٧٠٥جرش /الشارع الرئيسي

رقم العالمة التجارية

١٦٩١٥٨

اعالن الجريدة الرسمية

21/11/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشعيريه ,معكرونات ,ميد ,طحين ,سكر ,ورز رشاي ,قھوه ,شيبس ذره ,بسكويت ,حالوة,
شوكوالتة ,بھارات

& Itaqn For Trading
General Supplies Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address jarash -main str, P.O.Box: 705, 11193

30

Applicant for
P.O.Box 705 -11193 jarash -main str
Correspondence
Trademark
169158
Class
30

Goods/Services
Noodles, macaroni, semolina, flour, sugar, rice, tea, coffee, corn
chips, biscuit, halva, chocolate, spices
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تاريخ ايداع الطلب:

21/11/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة اتقان للتجارة والتوريدات العامة

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ .م .م
جرش /الشارع الرئيسي  ،ص.ب١١١٩٣ ,٧٠٥:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٩٣ -٧٠٥جرش /الشارع الرئيسي

رقم العالمة التجارية

١٦٩١٥٤

اعالن الجريدة الرسمية

21/11/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشعيريه ,معكرونات ,ميد ,طحين ,سكر ,ورز رشاي ,قھوه ,شيبس ذره ,بسكويت ,حالوة,
شوكوالتة ,بھارات

& Itaqn For Trading
General Supplies Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address jarash -main str, P.O.Box: 705, 11193

30

Applicant for
P.O.Box 705 -11193 jarash -main str
Correspondence
Trademark
169154
Class
30

Goods/Services
Noodles, macaroni, semolina, flour, sugar, rice, tea, coffee, corn
chips, biscuit, sweetness, chocolate, spices
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تاريخ ايداع الطلب:

21/11/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة اتقان للتجارة والتوريدات العامة

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ .م .م
جرش /الشارع الرئيسي  ،ص.ب١١١٩٣ ,٧٠٥:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٩٣ -٧٠٥جرش /الشارع الرئيسي

رقم العالمة التجارية

١٦٩١٥٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
كاتشاب ,صلصة ,ملح

اعالن الجريدة الرسمية

21/11/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

& Itaqn For Trading
General Supplies Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address jarash -main str, P.O.Box: 705, 11193

30

Applicant for
P.O.Box 705 -11193 jarash -main str
Correspondence
Trademark
169155
Class
30

Goods/Services
ketchup ,sauce, salt
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تاريخ ايداع الطلب:

24/11/2019

اسم طالب التسجيل:

انتركونتيننتال جريت براندز ال ال سي

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Intercontinental Great
Brands LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936, USA

 ١٠٠ديفورست افينيو ،ايست ھانوفر ،أن جيه ،٠٧٩٣٦
الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٣٩

24/11/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحلويات غير العالجية؛ حلويات الشوكوال؛ الشوكوال؛ حلويات السكر؛ الحلويات المجمدة؛
البوظة؛ الحلوى؛ الحلوى المبردة؛ المعجنات ومنتجات المخبز والبسكويت والكعك الصغير
المحلى وكعكة الشوكوال المحشوة بالشوكوال وكعكة الجبن؛ المستحضرات المصنوعة من
الحبوب وحبوب اإلفطار وحبوب الوجبات الخفيفة.

Applicant for
Correspondence

30

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169239
Class
30

Trademark

Goods/Services
;Non-medicated confectionery; chocolate confectionery
chocolate; sugar confectionery; frozen confectionery; icecream; desserts, chilled desserts; pastry and bakery products,
biscuits, cookies, brownies, cheesecakes; preparations made
from cereals, breakfast cereals and snack food cereals.
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تاريخ ايداع الطلب:

24/11/2019

اسم طالب التسجيل:

كنتاكي فرايد تشيكن انترناشيونال ھولدينجز ال ال سي

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٧١٠٠كوربوريت درايف ،بالنو ،تكساس  ،٧٥٠٢٤الواليات
المتحدة االمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
١٦٩٠٦٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة والشاي والكاكاو والقھوة الصناعية ،التابيوكا )مستحضر نشوي( والساغو) دقيق
نشوي( ،الحلويات ،المثلجات ،السكر والعسل والعسل األسود ،الخميرة ومسحوق الخبز ،ملح،
خردل ،الخل والصلصات )توابل( ،األعشاب المجففة والبھارات والتوابل ،الثلج ،صلصالت
للسلطة ،المرق ،السندويشات ،سندويشات تحتوي على الدجاج ،البرغر الموضوع في لفائف
الخبز ،برغر الدجاج الموضوع في لفائف الخبز ،الشطائر الملفوفة )سندويشات( ،الشطائر
الملفوفة التي تحتوي على الدجاج ،خبز الذرة )تورتيال( ،خبز دائري من الطحين القمحي،
لفائف الخبز ،لفات الخبز المحشوة ،لفائف الخبز المحشوة التي تحتوي على الدجاج ،فطائر،
فطائر الدجاج الدائرية ،الحلويات في ھذه الفئة.
اشتراطات خاصة :مع المطالبة باأللوان األحمر واألسود واألبيض

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
169060
Class
30

Trademark

Goods/Services
;Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; tapioca and sago
confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, bakingpowder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); dried
;herbs, spices and seasonings; ice; salad dressings; gravies
sandwiches; sandwiches containing chicken; burgers contained
in bread rolls; chicken burgers contained in bread rolls; wraps
;(sandwiches); wraps containing chicken; tortillas; pita bread
rolls; filled rolls; filled rolls containing chicken; pies; chicken
pot pies; desserts in this class.
Special condition: Claiming red, black and white colors
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تاريخ ايداع الطلب:

24/11/2019

اسم طالب التسجيل:

كنتاكي فرايد تشيكن انترناشيونال ھولدينجز ال ال سي

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٧١٠٠كوربوريت درايف ،بالنو ،تكساس  ،٧٥٠٢٤الواليات
المتحدة االمريكية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
١٦٩٠٦٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة والشاي والكاكاو والقھوة الصناعية ،التابيوكا )مستحضر نشوي( والساغو) دقيق
نشوي( ،الحلويات ،المثلجات ،السكر والعسل والعسل األسود ،الخميرة ومسحوق الخبز ،ملح،
خردل ،الخل والصلصات )توابل( ،األعشاب المجففة والبھارات والتوابل ،الثلج ،صلصالت
للسلطة ،المرق ،السندويشات ،سندويشات تحتوي على الدجاج ،البرغر الموضوع في لفائف
الخبز ،برغر الدجاج الموضوع في لفائف الخبز ،الشطائر الملفوفة )سندويشات( ،الشطائر
الملفوفة التي تحتوي على الدجاج ،خبز الذرة )تورتيال( ،خبز دائري من الطحين القمحي،
لفائف الخبز ،لفات الخبز المحشوة ،لفائف الخبز المحشوة التي تحتوي على الدجاج ،فطائر،
فطائر الدجاج الدائرية ،الحلويات في ھذه الفئة.

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
169062
Class
30

Trademark

Goods/Services
;Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; tapioca and sago
confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, bakingpowder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); dried
;herbs, spices and seasonings; ice; salad dressings; gravies
sandwiches; sandwiches containing chicken; burgers contained
in bread rolls; chicken burgers contained in bread rolls; wraps
;(sandwiches); wraps containing chicken; tortillas; pita bread
rolls; filled rolls; filled rolls containing chicken; pies; chicken
pot pies; desserts in this class.
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تاريخ ايداع الطلب:

24/11/2019

اسم طالب التسجيل:

كنتاكي فرايد تشيكن انترناشيونال ھولدينجز ال ال سي

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٧١٠٠كوربوريت درايف ،بالنو ،تكساس  ،٧٥٠٢٤الواليات
المتحدة االمريكية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
١٦٩٠٧٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة والشاي والكاكاو والقھوة الصناعية ،التابيوكا )مستحضر نشوي( والساغو) دقيق
نشوي( ،الحلويات ،المثلجات ،السكر والعسل والعسل األسود ،الخميرة ومسحوق الخبز ،ملح،
خردل ،الخل والصلصات )توابل( ،األعشاب المجففة والبھارات والتوابل ،الثلج ،صلصالت
للسلطة ،المرق ،السندويشات ،سندويشات تحتوي على الدجاج ،البرغر الموضوع في لفائف
الخبز ،برغر الدجاج الموضوع في لفائف الخبز ،الشطائر الملفوفة )سندويشات( ،الشطائر
الملفوفة التي تحتوي على الدجاج ،خبز الذرة )تورتيال( ،خبز دائري من الطحين القمحي،
لفائف الخبز ،لفات الخبز المحشوة ،لفائف الخبز المحشوة التي تحتوي على الدجاج ،فطائر،
فطائر الدجاج الدائرية ،الحلويات في ھذه الفئة.

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
169077
Class
30

Trademark

Goods/Services
;Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; tapioca and sago
confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, bakingpowder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); dried
;herbs, spices and seasonings; ice; salad dressings; gravies
sandwiches; sandwiches containing chicken; burgers contained
in bread rolls; chicken burgers contained in bread rolls; wraps
;(sandwiches); wraps containing chicken; tortillas; pita bread
rolls; filled rolls; filled rolls containing chicken; pies; chicken
pot pies; desserts in this class.
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تاريخ ايداع الطلب:

01/12/2019

اسم طالب التسجيل:

الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ.م.م

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ص.ب  ، ٤١١٥الشارقة االمارات العربية المتحدة

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
١٦٩١٢٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشوكوالته والحلويات وحلوى الكاندي )الحلويات( وجميع أنواع البسكويت والكيك
والمعكرونة )الباستا( والمعكرونة والنودلز )معكرونة رفيعة( والنودلز )معكرونة رفيعة(
سريعة التحضير والسباغتي والشعيرية والخميرة وبيكنج باودر)مسحوق الخبيز( ومكونات
الخبيز االخرى وتوابل السلطة والمايونيز والخل والكاتشب والصوص )التوابل( ومنتجات
العجين الجاھزة للطبخ والعجين المجمد وخبز الطابون المجمد والبوظة والحلويات المجمدة
من غير منتجات الحليب وحلويات الفواكه المجمدة والحلويات المثلجة والقھوة والشاي
والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا والساغو والقھوة األصطناعية والخبز والمعجنات والدبس
والملح والماستارد )الخردل( والطحين المصنوع من الحبوب والبھارات وشراب اساسه
الطعام )اساسه الحبوب واألعشاب( والصلصات )صلصات مرق اللحم( وشاي األعشاب
والعسل والفشار.

01/12/2019

Date of

Applicant Name:

International Foodstuffs
Co. LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O Box 4115 Sharjah UAE

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169128
Class
30

Trademark

Goods/Services
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types), cakes,
Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti,
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingredients,
Salad Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and
Sauces(condiments), ready to cook dough products, frozen
dough, frozen parathas, ice creams, non-dairy frozen desserts,
frozen desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt,
mustard, flour made from cereals, spices., Food beverages
(Grain-based and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey, Popcorn.
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تاريخ ايداع الطلب:

02/12/2019

اسم طالب التسجيل:

الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ.م.م

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ص.ب  ، ٤١١٥الشارقة االمارات العربية المتحدة

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
١٦٩١٢٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحلويات وجميع أنواع البسكويت والشوكوالتة وألواح الحبوب عالية البروتين.

02/12/2019

Date of

Applicant Name:

International Foodstuffs
Co. LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O Box 4115 Sharjah UAE

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169129
Class
30

Trademark

Goods/Services
Confectionery, Biscuits(all types), Chocolates and high-protein
cereal bars.
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تاريخ ايداع الطلب:

02/12/2019

اسم طالب التسجيل:

الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ.م.م

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ص.ب  ، ٤١١٥الشارقة االمارات العربية المتحدة

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
١٦٩٢٢٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشوكوالته والحلويات وحلوى الكاندي )الحلويات( وجميع أنواع البسكويت والكيك
والمعكرونة )الباستا( والمعكرونة والنودلز )معكرونة رفيعة( والنودلز )معكرونة رفيعة(
سريعة التحضير والسباغتي والشعيرية والخميرة وبيكنج باودر)مسحوق الخبيز( ومكونات
الخبيز االخرى وتوابل السلطة والمايونيز والخل والكاتشب والصوص )التوابل( ومنتجات
العجين الجاھزة للطبخ والعجين المجمد وخبز الطابون المجمد والبوظة والحلويات المجمدة
من غير منتجات الحليب وحلويات الفواكه المجمدة والحلويات المثلجة والقھوة والشاي
والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا والساغو والقھوة األصطناعية والخبز والمعجنات والدبس
والملح والماستارد )الخردل( والطحين المصنوع من الحبوب والبھارات وشراب اساسه
الطعام )اساسه الحبوب واألعشاب( والصلصات )صلصات مرق اللحم( وشاي األعشاب
والعسل والفشار.

02/12/2019

Date of

Applicant Name:

International Foodstuffs
Co. LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O Box 4115 Sharjah UAE

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169225
Class
30

Trademark

Goods/Services
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types), cakes,
Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti,
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingredients,
Salad Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and
Sauces(condiments), ready to cook dough products, frozen
dough, frozen parathas, ice creams, non-dairy frozen desserts,
frozen desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt,
mustard, flour made from cereals, spices., Food beverages
(Grain-based and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey, Popcorn.
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تاريخ ايداع الطلب:

02/12/2019

اسم طالب التسجيل:

الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ.م.م

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ص.ب  ، ٤١١٥الشارقة االمارات العربية المتحدة

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
١٦٩٢٢٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشوكوالته والحلويات وحلوى الكاندي )الحلويات( وجميع أنواع البسكويت والكيك
والمعكرونة )الباستا( والمعكرونة والنودلز )معكرونة رفيعة( والنودلز )معكرونة رفيعة(
سريعة التحضير والسباغتي والشعيرية والخميرة وبيكنج باودر)مسحوق الخبيز( ومكونات
الخبيز االخرى وتوابل السلطة والمايونيز والخل والكاتشب والصوص )التوابل( ومنتجات
العجين الجاھزة للطبخ والعجين المجمد وخبز الطابون المجمد والبوظة والحلويات المجمدة
من غير منتجات الحليب وحلويات الفواكه المجمدة والحلويات المثلجة والقھوة والشاي
والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا والساغو والقھوة األصطناعية والخبز والمعجنات والدبس
والملح والماستارد )الخردل( والطحين المصنوع من الحبوب والبھارات وشراب اساسه
الطعام )اساسه الحبوب واألعشاب( والصلصات )صلصات مرق اللحم( وشاي األعشاب
والعسل والفشار.

02/12/2019

Date of

Applicant Name:

International Foodstuffs
Co. LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O Box 4115 Sharjah UAE

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169226
Class
30

Trademark

Goods/Services
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types), cakes,
Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti,
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingredients,
Salad Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and
Sauces(condiments), ready to cook dough products, frozen
dough, frozen parathas, ice creams, non-dairy frozen desserts,
frozen desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt,
mustard, flour made from cereals, spices., Food beverages
(Grain-based and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey, Popcorn.
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09/12/2019

Date of

تاريخ ايداع الطلب:

09/12/2019

اسم طالب التسجيل:

FORA MARKA
شركة فورا المحدودة لتسجيل وتطوير الماركات التجارية والتجارة الخارجية
GELISTIRME VE DIS
TICARET LIMITED
SIRKETI
Nationality
: TURKEY
تركيا
Applicant Type
Foreign Company
شركة اجنبية
Applicant Career
Applicant Address BAHCESEHIR 2.KISIM MAH. TAYFUN
باشاك شھير القسم  ٢شارع تايفون رقم  ١١/٢باشاك شھير
CAD. NO:2/11 BASAKSEHIR ISTANBUL
إسطنبول تركيا
)TURKEY (TR

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
١٦٩١٨٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة والكاكاو ومشروبات اساسھا القھوة أو الكاكاو ومشروبات اساسھا الشوكوالته
والمعكرونة والزالبية المحشوة )نوع من أطباق المعجنات الصغيرة النشوية( النودلز
)معكرونة رفيعة( والمعجنات والمنتجات المخبوزة اساسھا الطحين ،حلويات اساسھا الطحين
والشوكوالته ،الخبز والسيميت ]خبز على شكل حلقة مغطاة ببذور السمسم[ والبوغاتشا ]خبز
البيجل )أحد انواع المخبوزات والخبيز([ والبيتا )خبز مسطح ومستدير( والشطائر
)السندويشات( والكاتمر ]معجنات او مخبوزات مقلية[ وفطائر والكعك والبقالوة ]حلوى
اساسھا العجينة المغطاة بالشراب[ والكدايف ]الحلوى اساسھا العجين من النودلز الرفيعة[
وحلويات اساسھا العجينة المغطاة بالشراب وحلوى البودينغ )حلوى شحمية/كريمية(
والكاسترد والكازانديبي ]حلوى بودينغ مع الكراميل[ وحلوى بودينغ األرز وكشكول ]حلوى
بودينغ مع اللوز[ والعسل وشمع النحل )عكبر( لالستھالك البشري وشمع النحل )صمغ
النحل( لألغراض الغذائية والتوابل للمواد الغذائية والفانيليا )نكھة( والبھارات والصلصات
)التوابل( وصلصة الطماطم والخميرة ومسحوق الخبز والطحين والسميد ونشا الطعام
والسكر والسكر المكعب والسكر الناعم والشاي والشاي المثلج والحلويات والشوكوالته
والبسكويت والمقرمشات والبسكويت المحشو والعلكة والبوظة )اآليس كريم( والمثلجات
الصالحة لألكل والملح واألطعمة الخفيفة اساسھا الحبوب والفشار والشوفان المجروش
ورقائق الذرة )شيبس( وحبوب اإلفطار والقمح المعالج لالستھالك البشري والشعير
المسحوق )المجروش( لالستھالك البشري والشوفان المعالج لالستھالك البشري وحبوب
الجاودار )نبات عشبي حولي يشبه القمح(المعالجة لالستھالك البشري واألرز ودبس السكر
للطعام.
اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االحمر واالسود واالبيض.

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169184
Class
30

Trademark

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, simit [ring-shaped bagel covered with
sesame seeds], pogaca [bagel], pita, sandwiches, katmer
[pastry], pies, cakes, baklava [dessert based on dough coated
with syrup], kadayif [dessert based on dough], desserts based
on dough coated with syrup, puddings, custard, kazandibi
[pudding], rice pudding, keskul [pudding], honey, bee glue for
human consumption, propolis for food purposes, condiments
for foodstuff, vanilla (flavoring), spices, sauces (condiments),
tomato sauce, yeast, baking powder, flour, semolina, starch for
food, sugar, cube sugar, powdered sugar, tea, ice tea,
confectionery, chocolate, biscuits, crackers, wafers, chewing
gums, ice-cream, edible ices, salt, 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.
Special condition: Claiming red, black and white colors.
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تاريخ ايداع الطلب:

09/12/2019

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

جنرال ميلز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

نمبر ون جنرال ميلز بوليفارد ،مينيابوليس ،مينيسوتا ،٥٥٤٢٦
الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
١٦٩١٢٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
طحين ومخاليط اساسھا الطحين فطائر المافن )نوع من الكعك المخبوز( والكعك وفطائر
البانكيك وكعك الشوكوالتة والبسكويت والخبز ،مخاليط لطبقة الزينة العلوية للكعك )سكر
الزينة(.

09/12/2019

Date of

Applicant Name:
General Mills, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Number One General Mills Boulevard,
Minneapolis, Minnesota 55426, United
States of America
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169123
Class
30

Trademark

Goods/Services
Flour, flour-based mixes for muffins, cakes, pancakes,
brownies, biscuits, breads; mixes for icings.
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تاريخ ايداع الطلب:

10/12/2019

اسم طالب التسجيل:

الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ.م.م

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ص.ب  ،٤١١٥الشارقة ،االمارات العربية المتحدة

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
١٦٩٢٢٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشوكوالته الحلويات وحلوى الكاندي )الحلويات( وجميع أنواع البسكويت والكيك والمعكرونة
)الباستا( والمعكرونة والنودلز )معكرونة رفيعة( والنودلز )معكرونة رفيعة( سريعة التحضير
والسباغتي والشعيرية والخميرة وبيكنج باودر)مسحوق الخبيز( ومكونات الخبيز االخرى
وتوابل السلطة والمايونيز والخل والكاتشب والصوص )التوابل( ومنتجات العجين الجاھزة
للطبخ والعجين المجمد وخبز الطابون المجمد والبوظة والحلويات المجمدة من غير منتجات
الحليب والحلويات المجمدة والحلويات المثلجة والقھوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز
والتابيوكا والساغو والقھوة األصطناعية والخبز والمعجنات والدبس والملح والماستارد
)الخردل( والطحين المصنوع من الحبوب والبھارات وشراب اساسه الطعام )اساسه الحبوب
واألعشاب( والصلصات )صلصات مرق اللحم( وشاي األعشاب والعسل و الفشار
اشتراطات خاصة :العالمة محددة بااللوان االحمر و االزرق الفاتح و الغامق و االبيض و
االسود حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات التجارية.

10/12/2019

Date of

Applicant Name:

International Foodstuffs
Co. LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O Box 4115 Sharjah, UAE

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman - Jordan
169220
Class
30

Trademark

Goods/Services
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types), cakes,
Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti,
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingredients,
Salad Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and
Sauces(condiments), ready to cook dough products, frozen
dough, frozen parathas, ice creams, non-dairy frozen desserts,
frozen desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt,
mustard, flour made from cereals, spices., Food beverages
(Grain-based and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey, Popcorn.
Special condition: Claiming Colors red, light blue,dark blue
,white and black as per the specimen filed at the Trademark
Office
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تاريخ ايداع الطلب:

16/12/2019

اسم طالب التسجيل:

سوسيتيه دي برودوي نستله أس.ايه.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Société des Produits
Nestlé S.A.
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1800 VEVEY, Switzerland

 ١٨٠٠مدينة فيفاي ،سويسرا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريھص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣١٢

16/12/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة ،مستخلصات القھوة ،القھوة المنكھة ،مشروبات القھوة؛ القھوة المثلجة؛ بدائل
القھوة ،مستخلصات القھوة الصناعية ،المشروبات التي أساسھا القھوة االصطناعية؛
الھندباء )بديل القھوة(؛ الشاي ،مستخلصات الشاي ،المشروبات التي أساسھا الشاي؛
الشاي المثلج؛ الشعير لالستھالك البشري؛ مستخلصات الشعير للطعام؛ الكاكاو
والمشروبات التي أساسھا الكاكاو؛ الشوكوال ومنتجات الشوكوال ،المشروبات التي
أساسھا الشوكوالته؛ المشروبات التي أساسھاالحبوب المدرجة في ھذه الفئة؛ السكر؛
البسكويت؛ الحلويات؛ حلويات السكر؛ الكعك المحلى؛ الكعك؛ البسكويت الھش
والرقيق؛ حلوى الكراميل؛ حلوى البودينغ؛ الحلوى؛ العلكة لغير الغايات الطبية؛
المحليات الطبيعية؛ المخبوزات؛ الدقيق؛ الخبز؛ الخميرة؛ خلطات الكعك على شكل
مسحوق؛ المعجنات؛ المثلجات ،مثلجات الماء ،الشراب المثلج ،الحلويات المثلجة ،
الكعك المثلج ،البوظة ،اللبن المجمّد؛ العسل وبدائل العسل؛ الحبوب ،حبوب الفطور،
ألواح الحبوب ،مزيج الحبوب والفواكه ،رقائق الذرة ،ألواح الحبوب ،الحبوب الجاھزة
لألكل ؛ مستحضرات الحبوب؛ الوجبات الخفيفة المصنوعة من الحبوب؛ األرز،
المعكرونة ،معكرونة النودلز؛ منتجات الطعام المصنوعة من األرز ،الدقيق ،دقيق
الشوفان أو الحبوب ،أيضا على شكل أطباق مطبوخة؛ البيتزا؛ الشطائر؛ مستحضرات
الباستا وعجينة الكعك الجاھزة للخبيز.
اشتراطات خاصة :ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األخضر والبيج وذلك
بموجب النموذج المودع مع الطلب.

Applicant for
Correspondence

30

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169312
Class
30

Trademark

Goods/Services
Coffee, coffee extracts, flavored coffee, coffee beverages; iced
coffee; coffee substitutes, artificial coffee extracts, beverages based
on artificial coffee; chicory (coffee substitute); tea, tea extracts, teabased beverages; iced tea; malt for human consumption; malt
extract for food; cocoa and cocoa-based beverages; chocolate,
chocolate products, chocolate-based beverages; cereal based
;beverages included in this class; sugar; biscuits; confectionery
;sugar confectionery; cookies; cakes; wafers; caramels; puddings
;candy; chewing gum, not for medical purposes; natural sweeteners
;bakery products; flour; bread; yeast; powdered cake mix; pastry
ices, water ices, sherbets, frozen confections, frozen cakes, ice
cream, frozen yogurts; honey and honey substitutes; cereals, cereal
for breakfast, cereal bars, muesli, corn flakes, cereal bars, ready-toeat cereals; cereal preparations; snacks made from cereals; rice,
pasta, noodles; food products made from rice, flour, oatmeal or
;cereal flour, also in the form of cooked dishes; pizzas; sandwiches
pasta preparations and cake dough ready to bake.
Special condition: The registration of this trademark should be in
green and Beige colors according to the print filed with the
application.
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تاريخ ايداع الطلب:

24/12/2019

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

سوريمارتيك اس ايه.
لوكسيمبورغ
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فيندال بزنس سنتر ,كومبليكس بي ,رو دي تريفيس ,إل٢٦٣٢-
فيندال ,لوكسمبورغ.

24/12/2019

Applicant Name:
SOREMARTEC S.A.
Nationality
: LUXEMBOURG
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address FINDEL BUSINESS CENTER, COMPLEXE
B, RUE DE TREVES, L-2632 FINDEL,
LUXEMBOURG.

UNITED TRADEMARK & PATENT
الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع ص.ب
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7,
 ١١١٩٠ -٩٢٥٨٥٢عمان-العبدلي-مجمع شيكاغو-الطابق
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
الثاني-مكتب رقم ٧
169169
Class
30
30
الصنف
١٦٩١٦٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات الحبوب; الخبز والفطائر والحلويات; اطعمة خفيفة قائمة على الحبوب; اطعمة
خفيفة مؤسسة على االرز; شوكوالته; كاكاو; حلويات الشوكوالته; بسكويت الشوكوالته;
كعك الشوكوالتة; حلوى بالشوكوالته; بسكويت الشوكوالته; معجنات شوكوالته; منتجات
الشوكوالته; حلويات الشوكوالته; بيض الشوكوالته; مثلجات صالحة لالكل.
اشتراطات خاصة :ان تسجيل ھذه العالمة محدد بااللوان األسود ,برتقالي محمر ,بيج ,بني,
أبيض ,أخضر ,أزرق ,وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
Cereal preparations; bread, pastries and confectionery; cerealbased snacks; rice-based snacks; chocolate; cocoa; chocolate
confections; chocolate cookies; chocolate cakes; chocolate
candies; chocolate biscuits; chocolate pastries; chocolate
products; chocolate desserts; chocolate eggs; edible ices.
Special condition: The registration of this trademark should be
limited in colors Black, orange-red, beige, brown, white, green,
blue, according to the print field with the application.
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تاريخ ايداع الطلب:

20/10/2019

اسم طالب التسجيل:

مجموعة انترسن انترناشيونال سن ش .م .ح.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

أرض رقم إم أو  ٠٥٦٠بي ،ص.ب ،٦١٤٤٨ .جبل علي ،مدينة
دبي ،االمارات العربية المتحدة
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٧٥

20/10/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الخيار الطازج؛ الفواكه الطازجة؛ متنتجات الغِالل ]حبوب[؛ العنب )الطازج(؛ البندق؛ الزيتون
الطازج؛ الخضروات الطازجة.

INTERSUN - International
Sun Group FZCO
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Plot No MO0560B, P.O. Box 61448, Jebel
Ali, Dubai, United Arab Emirates
Applicant for
Correspondence

31

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169275
Class
31

Trademark

Goods/Services
;)Cucumbers, fresh; Fruit, fresh; Grains [cereals]; Grapes (fresh
Hazelnuts; Olives, fresh; vegetables, fresh.
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تاريخ ايداع الطلب:

16/10/2019

اسم طالب التسجيل:

كامبريدج نيوتريشنال فودز ليمتد

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ستافورد ھاوس ١٠ ،براكي رود ،كوربي ،نورثامبتون شاير،
ان ان  ٥ ١٧ال يو ،المملكة المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
32
الصنف
١٦٩٠٩١

16/10/2019

Date of

Applicant Name:

Cambridge Nutritional
Foods Limited
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Stafford House, 10 Brakey Road, Corby,
Northamptonshire, NN17 5LU, United
Kingdom
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169091
Class
32

Trademark

THE 1:1 DIET BY CAMBRIDGE WEIGHT PLAN
من اجل البضائع/الخدمات التالية
المياه المعدنية والغازية ،المشروبات غير الكحولية ،مشروبات الفاكھة وعصائر الفاكھة،
شراب لعمل المشروبات ،عصائرمثلجة مخفوقة مع حليب )مشروبات( ،مستحضرات لعمل
العصائر المثلجة المخفوقة مع الحليب.

Goods/Services
Mineral and aerated waters; non-alcoholic drinks; fruit drinks
and fruit juices; syrups for making beverages; smoothies
(drinks); preparations for making smoothies.
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تاريخ ايداع الطلب:

20/10/2019

اسم طالب التسجيل:

مجموعة انترسن انترناشيونال سن ش .م .ح.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

أرض رقم إم أو  ٠٥٦٠بي ،ص.ب ،٦١٤٤٨ .جبل علي ،مدينة
دبي ،االمارات العربية المتحدة
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٥٨

20/10/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مياه غازية؛ مشروبات عصير الفاكھة )غير الكحولية(؛ عصائر الفاكھة؛ نكتار الفواكه غير
الكحولية؛ عصير الفاكھة؛ حليب اللوز )مشروب(؛ مياه معدنية ]مشروبات[؛ المشروبات غير
الكحولية؛ مستخلصات الفاكھة غير الكحولية؛ مشروبات عصير الفاكھة غير الكحولية.

INTERSUN - International
Sun Group FZCO
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Plot No MO0560B, P.O. Box 61448, Jebel
Ali, Dubai, United Arab Emirates
Applicant for
Correspondence

32

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169258
Class
32

Trademark

Goods/Services
Aerated Water; Fruit juice beverages (Non-alcoholic); Fruit
juices; Fruit nectars, non-alcoholic; Juice (Fruit-); Milk of
almond [beverage]; Mineral water [beverages]; Non-alcoholic
beverages; Non-alcoholic fruit extracts; Non-alcoholic fruit juice
bevearges.
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تاريخ ايداع الطلب:

19/11/2019

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

بالك تاب بروبرتيز ،ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Black Tap Properties, LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 31 Union Square West Unit N. 14C New
York, New York 10003, USA

 ٣١يونيون سكوير ويست يونت رقم ١٤ :سي نيويورك،
نيويورك  ،١٠٠٠٣الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٨٢

الصنف

19/11/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

32

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169282
Class
32

Trademark

CRAZYSHAKE
من اجل البضائع/الخدمات التالية
العصائر التي أساسھا الفواكه المجمدة؛ مشروبات الفواكه المثلجة؛ المشروبات الغازية
المجمدة؛ مشروبات الفواكه المجمدة؛ المشروبات التي أساسھا الفواكه المجمدة؛ المشروبات
المنكھة غير الكحولية وغير الغازية؛ المشروبات الغازية شبه المجمدة؛ البيرة؛ البيرة
المص ّنعة بكميات محدودة من قبل مصانع البيرة الصغيرة

Goods/Services
frozen fruit-based drinks; frozen fruit drinks; frozen carbonated
;beverages; frozen fruit beverages; frozen fruit based-beverages
non-carbonated, non-alcoholic flavored beverages; semi-frozen
carbonated beverages; beer; craft beers
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تاريخ ايداع الطلب:

20/11/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة الحميضي للمواد الغذائية ذ.م.م.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

كويت
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

محافظة العاصمة ،منطقة الصالحية ،شارع السور ،بناية
الحميضي رقم  ٧الكويت
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
32
الصنف
١٦٩٠٨٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البيرة غير الكحولية ،المياه المعدنية والغازية ،عصير الفواكه
اشتراطات خاصة :مع المطالبة باأللوان األسود واألبيض واألصفر

20/11/2019

Date of

Applicant Name:

Alhumaizi Foodstuff Co.
W.L.L.
Nationality
: KUWAIT
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Capital Gov., AlSalihya Region, Al-Soor
St., AlHumaizi Bldg. No.7 Kuwait
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman -Jordan
169083
Class
32

Trademark

Goods/Services
Non-alcoholic beers; mineral and aerated waters; fruit juices
Special condition: Claiming black and white and yellow colors
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تاريخ ايداع الطلب:

28/11/2019

اسم طالب التسجيل:

رين بيفيريج كومباني ال ال سي

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١٥٤٧ان .نولز افي ،.لوس أنجلوس ،كاليفورنيا ٩٠٠٦٣
الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
32
الصنف
١٦٩٢١٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات الطاقة الغازية وغير الغازية ،المشروبات الغازية والمرطبات ،المشروبات
الرياضية ،مشروبات األداء )الطاقة(.

28/11/2019

Date of

Applicant Name:

Reign Beverage Company
LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1547 N. Knowles Ave., Los Angeles,
California 90063, USA
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman - Jordan
169216
Class
32

Trademark

Goods/Services
;Carbonated and non-carbonated energy drinks; soft drinks
sports drinks; performance beverages.
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تاريخ ايداع الطلب:

10/12/2019

اسم طالب التسجيل:

راني ريفريشمينتس ش .م .ح.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

مكتب رقم  – ١٣٠٦ال بي  – ١٩جبل علي ،دبي – االمارات
العربية المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
32
الصنف
١٦٩٢٠٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات لتحضير وصنع المشروبات ،كوكتيالت غير كحولية ،خالصات الفاكھة )غير
الكحولية( ،مشروبات عصير البرتقال ،عصائر فواكه ،عصير البرتقال ،مشروبات غير
كحولية.
اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان البرتقالي ودرجاته واالزرق الغامق واالخضر
ودرجاته واالبيض.

10/12/2019

Date of

Applicant Name:

Rani Refreshments FZCO
LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Office No. 1306 - LB 19 - Jebel Ali, Dubai,
UAE
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169200
Class
32

Trademark

Goods/Services
;Beverages (Preparations for making-); Cocktails, non-alcoholic
Fruit extracts (Non-alcoholic-); Orange juice beverages; Fruit
juices; Orange must; Non-alcoholic beverages.
Special condition: Claiming orange & its' shades, dark blue,
green & its' shades and white colors.
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تاريخ ايداع الطلب:

10/12/2019

اسم طالب التسجيل:

راني ريفريشمينتس ش .م .ح.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

مكتب رقم  – ١٣٠٦ال بي  – ١٩جبل علي ،دبي – االمارات
العربية المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
32
الصنف
١٦٩٢١٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات لتحضير وصنع المشروبات ،كوكتيالت غير كحولية ،خالصات الفاكھة )غير
الكحولية( ،مشروبات عصير الخوخ ،عصائر فواكه ،عصير الخوخ ،مشروبات غير كحولية.
اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان البرتقالي ودرجاته واالزرق الغامق واالخضر
ودرجاته والبني ودرجاته واالبيض.

10/12/2019

Date of

Applicant Name:

Rani Refreshments FZCO
LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Office No. 1306 - LB 19 - Jebel Ali, Dubai,
UAE
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169210
Class
32

Trademark

Goods/Services
;Beverages (Preparations for making-); Cocktails, non-alcoholic
Fruit extracts (Non-alcoholic-); Peach juice beverages; Fruit
juices; Peach must; Non-alcoholic beverages.
Special condition: Claiming orange & its' shades, dark blue,
green & its' shades, brown & its' shades and white colors.
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تاريخ ايداع الطلب:

10/12/2019

اسم طالب التسجيل:

راني ريفريشمينتس ش .م .ح.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

مكتب رقم  – ١٣٠٦ال بي  – ١٩جبل علي ،دبي – االمارات
العربية المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
32
الصنف
١٦٩٢٠١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات لتحضير وصنع المشروبات ،كوكتيالت غير كحولية ،خالصات الفاكھة )غير
الكحولية( ،مشروبات عصير المانجو ،عصائر فواكه ،عصير المانجو ،مشروبات غير
كحولية.
اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االصفر والبرتقالي ودرجاته واالزرق الغامق
واالخضر ودرجاته واالبيض.

10/12/2019

Date of

Applicant Name:

Rani Refreshments FZCO
LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Office No. 1306 - LB 19 - Jebel Ali, Dubai,
UAE
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169201
Class
32

Trademark

Goods/Services
;Beverages (Preparations for making-); Cocktails, non-alcoholic
Fruit extracts (Non-alcoholic-); Mango juice beverages; Fruit
juices; Mango must; Non-alcoholic beverages.
Special condition: Claiming yellow, orange & its' shades, dark
blue, green & its' shades and white colors.
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تاريخ ايداع الطلب:

10/12/2019

اسم طالب التسجيل:

راني ريفريشمينتس ش .م .ح.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

مكتب رقم  – ١٣٠٦ال بي  – ١٩جبل علي ،دبي – االمارات
العربية المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
32
الصنف
١٦٩٢٠٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات لتحضير وصنع المشروبات ،كوكتيالت غير كحولية ،خالصات الفاكھة )غير
الكحولية( ،مشروبات عصير االناناس ،عصائر فواكه ،عصير االناناس ،مشروبات غير
كحولية
اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االصفر ودرجاته والبني ودرجاته واالزرق الغامق
واالخضر ودرجاته واالبيض.

10/12/2019

Date of

Applicant Name:

Rani Refreshments FZCO
LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Office No. 1306 - LB 19 - Jebel Ali, Dubai,
UAE
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169204
Class
32

Trademark

Goods/Services
;Beverages (Preparations for making-); Cocktails, non-alcoholic
Fruit extracts (Non-alcoholic-); Pineapple juice beverages; Fruit
juices; Pineapple must; Non-alcoholic beverages.
'Special condition: Claiming yellow & its' shades, brown & its
shades, dark blue, green & its' shades and white colors.
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Date of

23/12/2019

Applicant Name:

23/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة صاغليكلي للمواد الغذائية الصحية والصناعة والتجارة المساھمة

:اسم طالب التسجيل

تركيا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

SAGLIKLI GIDA
URUNLERI SANAYI VE
TICARET ANONIM
SIRKETI
Nationality
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address CELALIYE MAH. BAGLARBASI CAD.
NO:55 BUYUKCEKMECE - ISTANBUL /
TURKEY

Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
169208
Class
32

Goods/Services
Aerated water, Beverages (Non-alcoholic-), Cider. non-alcoholic,
Fruit juices, Isotonic beverages, Lemonades, Mineral water
(Preparations for making-), Non-alcoholic beverages, Sherbets
beverages, Soda water, Syrups for beverages, Tomato juice
(Beverage), Vegetable juices( beverages), Waters (table-),
energy drinks.

-  بويوكسيكميسي٥٥ : نو. باجالرباسي كاد.سيالليي ماه
 تركيا/اسطنبول

32

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكرية ص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٦٩٢٠٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مشروبات، عصائر فواكه، عصير تفاح غير كحولي، مشروبات غير كحولية،مياه غازية
، مشروبات غير حكولية، مستحضرات لتحضير المياة المعدنية، ليموناضة،تواترية
، عصير طماطم، عصير فاكھة مركز لعمل المشروبات، ماء الصودا،)شربات(مشروبات
. مشروب طاقة، مياه الشرب الصحية،عصير خضروات
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تاريخ ايداع الطلب:

30/12/2019

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

شركة تعبئة المياه الصحية
سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

حي الملك فھد ،شارع العليا العام ،مجمع العوده التجاري،
الرياض  ،١١٤٦١ص.ب ،٢٩٤٨ .المملكة العربية السعودية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
32
الصنف
١٦٩١٦٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مياه معدنية ]مشروبات[ ومشروبات غير كحولية ومياه الينابيع ومياه ]مشروبات[ وعصائر
فواكه ومياه غازية.
اشتراطات خاصة :العالمة محددة بااللوان االزرق واالخضر واألبيض حسب النموذج المودع
لدى مسجل العالمات التجارية

30/12/2019

Date of

Applicant Name:
Health Water Bottling Co.
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address King Fahad District, Olaya main street,
Aloudh Trading Complex, Riyadh 11461,
P.O. Box 2948, Saudi Arabia
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169168
Class
32

Trademark

Goods/Services
Mineral water [beverages], Non-alcoholic beverages, Table
waters, Waters [beverages], Fruit juices, Aerated water.
Special condition: Claiming blue, green and white colors as per
the specimen filed at the Trademark Office
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تاريخ ايداع الطلب:

30/12/2019

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

شركة تعبئة المياه الصحية
سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

حي الملك فھد ،شارع العليا العام ،مجمع العوده التجاري،
الرياض  ،١١٤٦١ص.ب ،٢٩٤٨ .المملكة العربية السعودية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
32
الصنف
١٦٩١٩٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مياه معدنية ]مشروبات[ ومشروبات غير كحولية ومياه الينابيع ومياه ]مشروبات[ وعصائر
فواكه ومياه غازية.
اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االزرق واالخضر واألبيض.

30/12/2019

Date of

Applicant Name:
Health Water Bottling Co.
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address King Fahad District, Olaya main street,
Aloudh Trading Complex, Riyadh 11461,
P.O. Box 2948, Saudi Arabia
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169198
Class
32

Trademark

Goods/Services
Mineral water [beverages], Non-alcoholic beverages, Table
waters, Waters [beverages], Fruit juices, Aerated water.
Special condition: Claiming blue, green and white colors.

234

تاريخ ايداع الطلب:

01/12/2019

اسم طالب التسجيل:

بيرنود ريكارد انديا برايفت ليمتد

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

الھند
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

01/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Pernod Ricard India
Private Limited

Date of

Applicant Name:

الطابق الخامس ،دي ٣-ديستريكت سنتر ساكيت ،نيو ديلھي
 ،١١٠٠١٧الھند

Nationality
: INDIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5th Floor, D-3 District Center Saket, New
Delhi 110017, India

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

Applicant for
Correspondence

١٦٩٠٥٤

الصنف

33

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169054
Class
33

Trademark

IMPERIAL BLUE
من اجل البضائع/الخدمات التالية
المشروبات الكحولية ) عدا البيرة ( .

Goods/Services
)Alcoholic beverages (except beers
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Date of

25/07/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
JFT Co., Ltd
Nationality
: REPUBLIC OF KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address #1201, W-dong, Seongsu Station Hyundai
Terrace Tower, 7, Yeonmujang 5ga-gil,
Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea

:تاريخ ايداع الطلب

 ال تي دي،.جيه اف تي كو
جمھورية كوريا
شركة اجنبية

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

 سيونجسو ستيشن ھيونداي تيراس، دونج- دبليو،١٢٠١ #
، سيؤول، جو- سيونجدونج، جيل- جا٥  ينموجانج،٧ ،تاور
جمھورية كوريا

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169309
Class
34

25/07/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
34

الصنف

١٦٩٣٠٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

MINIFIT
Goods/Services
Electronic cigarettes; cases for electronic cigarettes; cartridges
for electronic cigarettes; liquid nicotine solutions for use in
electronic cigarettes; tobacco; cigarette holders of precious
metal; cigarette cases; smokers' articles, namely, electronic
cigarette cases, cigarette boxes, electronic cigarette refill
cartridges sold empty, filters for electronic cigarettes, electronic
tobacco pipes, cigarette lighters, chemical flavorings in liquid
form used to refill electronic cigarette cartridges.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
السجائر اإللكترونية؛ علب السجائر اإللكترونية؛ عبوات السجائر اإللكترونية؛ محاليل
النيكوتين السائل المستخدمة في السجائر االلكترونية؛ التبغ؛ حماالت السجائر المص ّنوعة من
 علب السجائر اإللكترونية، : تحديدا،المعادن الثمينة؛ علب السجائر؛ مستلزمات المدخنين
وعلب حفظ السجائر وعبوات إعادة تعبئة السجائر اإللكترونية المباعة فارغة والمرشحات
للسجائر اإللكترونية وغاليين التبغ اإللكترونية ووالعات السجائر والمنكھات الكيماوية بشكل
.سائل المستخدمة إلعادة تعبئة عبوات السجائر اإللكترونية
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Date of

13/10/2019

13/10/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة االياد لالستثمار التجاري

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١١٩٤ ,٩٤١٩٩٩:ب. ص،  شارع زھران، عمان

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 شارع زھران،  عمان١١١٩٤ -٩٤١٩٩٩ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Al Ayad for Commercial
Investment
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman , ZAHRAN STREET , P.O.Box:
941999, 11194
Applicant for
P.O.Box 941999 -11194 amman , ZAHRAN
Correspondence
STREET
Trademark
169066
Class
34

Goods/Services
Tobacco ,Smoker 's articles matches

34

الصنف

١٦٩٠٦٦

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
التبغ وادوات المدخنين والثقاب
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Date of

10/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Japan Tobacco Inc.
Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2-2-1, Toranomon, Minato-Ku, Tokyo,
Japan

Goods/Services
Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; smoking
tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, chewing tobacco,
snus tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, cigars,
cigarillos; snuff; smokers' articles included in Class 34;
cigarette papers, cigarette tubes and matches.
Priority claim: Claim Country: CH
Claim No.: 05968/2019
Claim Date: 02/05/2019
Special condition: The registration of this trademark should be
in black and orange colors according to the print filed with the
application.

:تاريخ ايداع الطلب

جابان توباكو انك
يابان
شركة اجنبية

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

 اليابان، طوكيو،كو- ميناتو، تورانومن١ـ٢-٢

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169293
Class
34

10/10/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
34

الصنف

١٦٩٢٩٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تبغ، التبغ الذي يلف يدويا، تبغ الغليون، سواء المصنع او غير المصنع؛ تبغ التدخين،التبغ
 السيجار الرفيع؛، السيجار، السجائر اإللكترونية، مسحوق التبغ الرطب؛ السجائر،المضغ
 أنابيب السجائر وأعواد، ؛ ورق السجائر٣٤ السعوط؛ مستلزمات المدخنين الواردة في الفئة
.الثقاب
CH : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٢٠١٩/٠٥٩٦٨ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٥/٠٢ :تاريخ االدعاء
 ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األسود والبرتقالي وذلك:اشتراطات خاصة
.بموجب النموذج المودع مع الطلب

238

Date of

14/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
JT International S.A.
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 8, rue Kazem Radjavi, 1202 Geneva,
Switzerland

:تاريخ ايداع الطلب

.ايه.جيه تي انترناشونال اس
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، جنيف١٢٠٢ ، رو كازم رادجافي،٨

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169323
Class
34

14/11/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
34

Goods/Services
Electronic cigarettes; cases for electronic cigarettes; cases for
electronic cigarette accessories; cigarettes; cigars; smokers’
mouthpieces for electronic cigarettes; flavorings, other than
essential oils, for use in electronic cigarettes; vaporizing devices
for tobacco; vaporizers for smoking purposes; oral vaporizers for
smokers; cartridges sold filled with chemical flavorings in liquid
form for electronic cigarettes; electronic cigarette liquid
comprised of flavorings in liquid form, other than essential oils,
used to refill electronic cigarette cartridges; liquid nicotine
solutions for electronic cigarettes; tobacco substitutes; tobacco;
cigarettes containing tobacco substances, not for medicinal
purposes; ashtrays; lighters for smokers; smokers’ articles,
tobacco products.
Special condition: The registration of this trademark should be in
dark orange, light orange, yellow and black colors according to
the print filed with the application.

الصنف

١٦٩٣٢٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
السجائر اإللكترونية؛ علب السجائر اإللكترونية؛ علب مستلزمات السجائر اإللكترونية؛
السجائر؛ السيجار؛ قطع التدخين التي توضع في الفم للسجائر اإللكترونية؛ النكھات عدا
عن الزيوت العطرية لالستخدام في السجائر االلكترونية؛ أجھزة التبخير للتبغ؛ أجھزة
التبخير الستخدامات التدخين؛ المبخرات الفموية للمدخنين؛ العبوات المباعة معبأة بنكھات
كيماوية للسجائر اإللكترونية؛ سوائل السجائر اإللكترونية التي تتكون من نكھات بشكل
سائل عدا عن الزيوت العطرية المستخدمة إلعادة تعبئة عبوات السجائر اإللكترونية؛
محاليل النيكوتين السائلة للسجائر اإللكترونية؛ بدائل التبغ؛ التبغ؛ السجائر التي تحتوي
على بدائل التبغ لغير االستخدامات الطبية؛ المنافض؛ والعات للمدخنين؛ مستلزمات
.المدخنين ومنتجات التبغ

 ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان البرتقالي الغامق:اشتراطات خاصة
.والبرتقالي الفاتح واألصفر واألسود وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب

239

Date of

14/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
JT International S.A.
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 8, rue Kazem Radjavi, 1202 Geneva,
Switzerland

Goods/Services
Electronic cigarettes; cases for electronic cigarettes; cases for
electronic cigarette accessories; cigarettes; cigars; smokers’
mouthpieces for electronic cigarettes; flavorings, other than
essential oils, for use in electronic cigarettes; vaporizing
devices for tobacco; vaporizers for smoking purposes; oral
vaporizers for smokers; cartridges sold filled with chemical
flavorings in liquid form for electronic cigarettes; electronic
cigarette liquid comprised of flavorings in liquid form, other
than essential oils, used to refill electronic cigarette cartridges;
liquid nicotine solutions for electronic cigarettes; tobacco
substitutes; tobacco; cigarettes containing tobacco substances,
not for medicinal purposes; ashtrays; lighters for smokers;
smokers’ articles, tobacco products.
Special condition: The registration of this trademark should be
in dark magenta and light magenta colors according to the print
filed with the application.

:تاريخ ايداع الطلب

.ايه.جيه تي انترناشونال اس
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، جنيف١٢٠٢ ، رو كازم رادجافي،٨

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169322
Class
34

14/11/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
34

الصنف

١٦٩٣٢٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
السجائر اإللكترونية؛ علب السجائر اإللكترونية؛ علب مستلزمات السجائر اإللكترونية؛
السجائر؛ السيجار؛ قطع التدخين التي توضع في الفم للسجائر اإللكترونية؛ النكھات عدا عن
الزيوت العطرية لالستخدام في السجائر االلكترونية؛ أجھزة التبخير للتبغ؛ أجھزة التبخير
الستخدامات التدخين؛ المبخرات الفموية للمدخنين؛ العبوات المباعة معبأة بنكھات كيماوية
للسجائر اإللكترونية؛ سوائل السجائر اإللكترونية التي تتكون من نكھات بشكل سائل عدا عن
الزيوت العطرية المستخدمة إلعادة تعبئة عبوات السجائر اإللكترونية؛ محاليل النيكوتين
السائلة للسجائر اإللكترونية؛ بدائل التبغ؛ التبغ؛ السجائر التي تحتوي على بدائل التبغ لغير
.االستخدامات الطبية؛ المنافض؛ والعات للمدخنين؛ مستلزمات المدخنين ومنتجات التبغ

 ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األرجواني الغامق:اشتراطات خاصة
.واألرجواني الفاتح وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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Date of

14/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
JT International S.A.
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 8, rue Kazem Radjavi, 1202 Geneva,
Switzerland

Goods/Services
Electronic cigarettes; cases for electronic cigarettes; cases for
electronic cigarette accessories; cigarettes; cigars; smokers’
mouthpieces for electronic cigarettes; flavorings, other than
essential oils, for use in electronic cigarettes; vaporizing
devices for tobacco; vaporizers for smoking purposes; oral
vaporizers for smokers; cartridges sold filled with chemical
flavorings in liquid form for electronic cigarettes; electronic
cigarette liquid comprised of flavorings in liquid form, other
than essential oils, used to refill electronic cigarette cartridges;
liquid nicotine solutions for electronic cigarettes; tobacco
substitutes; tobacco; cigarettes containing tobacco substances,
not for medicinal purposes; ashtrays; lighters for smokers;
smokers’ articles, tobacco products.
Special condition: The registration of this trademark should be
in dark rose, light rose and black colors according to the print
filed with the application.

:تاريخ ايداع الطلب

.ايه.جيه تي انترناشونال اس
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، جنيف١٢٠٢ ، رو كازم رادجافي،٨

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169324
Class
34

14/11/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
34

الصنف

١٦٩٣٢٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
السجائر اإللكترونية؛ علب السجائر اإللكترونية؛ علب مستلزمات السجائر اإللكترونية؛
السجائر؛ السيجار؛ قطع التدخين التي توضع في الفم للسجائر اإللكترونية؛ النكھات عدا عن
الزيوت العطرية لالستخدام في السجائر االلكترونية؛ أجھزة التبخير للتبغ؛ أجھزة التبخير
الستخدامات التدخين؛ المبخرات الفموية للمدخنين؛ العبوات المباعة معبأة بنكھات كيماوية
للسجائر اإللكترونية؛ سوائل السجائر اإللكترونية التي تتكون من نكھات بشكل سائل عدا عن
الزيوت العطرية المستخدمة إلعادة تعبئة عبوات السجائر اإللكترونية؛ محاليل النيكوتين
السائلة للسجائر اإللكترونية؛ بدائل التبغ؛ التبغ؛ السجائر التي تحتوي على بدائل التبغ لغير
.االستخدامات الطبية؛ المنافض؛ والعات للمدخنين؛ مستلزمات المدخنين ومنتجات التبغ

 ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان الوردي الغامق والوردي:اشتراطات خاصة
.الفاتح و األسود وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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Date of

14/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
JT International S.A.
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 8, rue Kazem Radjavi, 1202 Geneva,
Switzerland

Goods/Services
Electronic cigarettes; cases for electronic cigarettes; cases for
electronic cigarette accessories; cigarettes; cigars; smokers’
mouthpieces for electronic cigarettes; flavorings, other than
essential oils, for use in electronic cigarettes; vaporizing
devices for tobacco; vaporizers for smoking purposes; oral
vaporizers for smokers; cartridges sold filled with chemical
flavorings in liquid form for electronic cigarettes; electronic
cigarette liquid comprised of flavorings in liquid form, other
than essential oils, used to refill electronic cigarette cartridges;
liquid nicotine solutions for electronic cigarettes; tobacco
substitutes; tobacco; cigarettes containing tobacco substances,
not for medicinal purposes; ashtrays; lighters for smokers;
smokers’ articles, tobacco products.
Special condition: The registration of this trademark should be
in green and black colors according to the print filed with the
application.

:تاريخ ايداع الطلب

.ايه.جيه تي انترناشونال اس
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، جنيف١٢٠٢ ، رو كازم رادجافي،٨

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169325
Class
34

14/11/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
34

الصنف

١٦٩٣٢٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
السجائر اإللكترونية؛ علب السجائر اإللكترونية؛ علب مستلزمات السجائر اإللكترونية؛
السجائر؛ السيجار؛ قطع التدخين التي توضع في الفم للسجائر اإللكترونية؛ النكھات عدا عن
الزيوت العطرية لالستخدام في السجائر االلكترونية؛ أجھزة التبخير للتبغ؛ أجھزة التبخير
الستخدامات التدخين؛ المبخرات الفموية للمدخنين؛ العبوات المباعة معبأة بنكھات كيماوية
للسجائر اإللكترونية؛ سوائل السجائر اإللكترونية التي تتكون من نكھات بشكل سائل عدا عن
الزيوت العطرية المستخدمة إلعادة تعبئة عبوات السجائر اإللكترونية؛ محاليل النيكوتين
السائلة للسجائر اإللكترونية؛ بدائل التبغ؛ التبغ؛ السجائر التي تحتوي على بدائل التبغ لغير
.االستخدامات الطبية؛ المنافض؛ والعات للمدخنين؛ مستلزمات المدخنين ومنتجات التبغ

 ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األخضر واألسود وذلك:اشتراطات خاصة
.بموجب النموذج المودع مع الطلب

242

Date of

14/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
JT International S.A.
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 8, rue Kazem Radjavi, 1202 Geneva,
Switzerland

Goods/Services
Electronic cigarettes; cases for electronic cigarettes; cases for
electronic cigarette accessories; cigarettes; cigars; smokers’
mouthpieces for electronic cigarettes; flavorings, other than
essential oils, for use in electronic cigarettes; vaporizing
devices for tobacco; vaporizers for smoking purposes; oral
vaporizers for smokers; cartridges sold filled with chemical
flavorings in liquid form for electronic cigarettes; electronic
cigarette liquid comprised of flavorings in liquid form, other
than essential oils, used to refill electronic cigarette cartridges;
liquid nicotine solutions for electronic cigarettes; tobacco
substitutes; tobacco; cigarettes containing tobacco substances,
not for medicinal purposes; ashtrays; lighters for smokers;
smokers’ articles, tobacco products.
Special condition: The registration of this trademark should be
in red, dark red and black colors according to the print filed with
the application.

:تاريخ ايداع الطلب

.ايه.جيه تي انترناشونال اس
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، جنيف١٢٠٢ ، رو كازم رادجافي،٨

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169321
Class
34

14/11/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
34

الصنف

١٦٩٣٢١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
السجائر اإللكترونية؛ علب السجائر اإللكترونية؛ علب مستلزمات السجائر اإللكترونية؛
السجائر؛ السيجار؛ قطع التدخين التي توضع في الفم للسجائر اإللكترونية؛ النكھات عدا عن
الزيوت العطرية لالستخدام في السجائر االلكترونية؛ أجھزة التبخير للتبغ؛ أجھزة التبخير
الستخدامات التدخين؛ المبخرات الفموية للمدخنين؛ العبوات المباعة معبأة بنكھات كيماوية
للسجائر اإللكترونية؛ سوائل السجائر اإللكترونية التي تتكون من نكھات بشكل سائل عدا عن
الزيوت العطرية المستخدمة إلعادة تعبئة عبوات السجائر اإللكترونية؛ محاليل النيكوتين
السائلة للسجائر اإللكترونية؛ بدائل التبغ؛ التبغ؛ السجائر التي تحتوي على بدائل التبغ لغير
.االستخدامات الطبية؛ المنافض؛ والعات للمدخنين؛ مستلزمات المدخنين ومنتجات التبغ

 ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األحمر واألحمر الغامق و:اشتراطات خاصة
.األسود وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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Date of

01/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
KT & G CORPORATION
Nationality
: KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon,
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
169041
Class
34

01/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

كيه تي آند جي كوربوريشن
كوريا
شركة اجنبية

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

 جمھورية كوريا، دايجون،جو- دايديوك،جيل- بيوتكوت،٧١

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
34
الصنف
١٦٩٠٤١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

MIIX CLASSY
Goods/Services
Cigarettes; tobacco; tobacco and smokers' articles; humidors;
tobacco substitutes; cigar cutters; cigars; ashtrays for smokers;
electronic cigarettes; electronic cigarette cartridges; sticks for
cleaning and disinfecting electronic cigarettes; cleaning
implements for electronic cigarettes; cleaning brushes for
electronic cigarettes; pads for cleaning electronic cigarettes;
brushes for cleaning electronic cigarettes; sticks for cleaning
electronic cigarettes; atomizers for electronic cigarettes;
protective cases for electronic cigarettes; liquid solutions for
use in electronic cigarettes; nicotine solutions for use in
electronic cigarettes; liquid nicotine solutions for use in
electronic cigarettes; cover cases for electronic cigarette
devices; neck chains for electronic cigarettes; cleaners for
electronic cigarettes; decorative covers for electronic
cigarettes; electric cleaners for electronic cigarettes; cleaning
apparatus for electronic cigarettes; flavorings, other than
essential oils, for use in electronic cigarettes; smokers' articles
(including lighters for smokers).
Priority claim: Claim Country: KR
Claim No.: 40-2019-0084578
Claim Date: 31/05/2019

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 قواطع، بدائل التبغ، علب حفظ وترطيب السيجار، التبغ ومستلزمات المدخنين، التبغ،السجائر
 خراطيش السجائر، السجائر اإللكترونية، منافض السجائر للمدخنين، السيجار،اسيجار
، أداة تنظيف للسجائر اإللكترونية، عصي لتنظيف وتطھير السجائر اإللكترونية،اإللكترونية
 فرش لتنظيف السجائر، فوط لتنظيف السجائر اإللكترونية،فرش تنظيف للسجائر اإللكترونية
 علب وقائية، رذاذات للسجائر اإللكترونية، عصي لتنظيف السجائر اإللكترونية،اإللكترونية
( محاليل )سوائل، المحاليل السائلة لالستخدام في السجائر اإللكترونية،للسجائر اإللكترونية
 محاليل )سوائل( النيكوتين السائلة لالستخدام،النيكوتين لالستخدام في السجائر اإللكترونية
 سالسل الرقبة للسجائر، علب األغطية ألجھزة السجائر اإللكترونية،في السجائر اإللكترونية
 منظفات، أغطية مزخرفة للسجائر اإللكترونية، منظفات للسجائر اإللكترونية،اإللكترونية
 منكھات عدا الزيوت، أجھزة تنظيف للسجائر اإللكترونية،كھربائية للسجائر اإللكترونية
 مستلزمات المدخنين )بما في ذلك الوالعات،العطرية الستخدامھا في السجائر اإللكترونية
.(للمدخنين

KR : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠٠٨٤٥٧٨-٢٠١٩-٤٠ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٥/٣١ :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

16/12/2019

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

سويشير انترناشيونال ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٤٥٩اي الشارع السادس عشر جاكسون فيل فلوريدا٣٢٢٠٦ ،
الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣١٨

الصنف

16/12/2019

Date of

Applicant Name:
Swisher International, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 459 E. 16th Street Jacksonville, Fl. 32206
USA
Applicant for
Correspondence

34

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169318
Class
34

Trademark

SWISHER LEAF
من اجل البضائع/الخدمات التالية
السيجار.

Goods/Services
Cigars

245

Date of

19/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
KT & G CORPORATION
Nationality
: KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon,
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
169183
Class
34

19/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

كيه تي آند جي كوربوريشن
كوريا
شركة اجنبية

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

 جمھورية كوريا، دايجون،جو- دايديوك،جيل- بيوتكوت،٧١

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
34
الصنف
١٦٩١٨٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

LIL PLUS
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
 منكھات عدا الزيوت العطرية الستخدامھا 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 وتطھير السجائر االلكترونية،المدخنين وبالتحديد والعات المدخنين
 فوط لتنظيف السجائر، فرش تنظيف للسجائر اإللكترونية،تنظيف للسجائر اللكترونية
 أجھزة، عصي لتنظيف السجائر اإللكترونية، فرش لتنظيف السجائر اإللكترونية،اإللكترونية
 علب األغطية ألجھزة السجائر، منظفات للسجائر اإللكترونية،تنظيف للسجائر اإللكترونية
 منظفات، أغطية مزخرفة للسجائر اإللكترونية، علب وقائية للسجائر اإللكترونية،اإللكترونية
( للسجائرUSB)  محوالت الناقل التسلسلي العالمي،كھربائية للسجائر اإللكترونية
.اإللكترونية

246

Date of

19/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
KT & G CORPORATION
Nationality
: KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon,
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
169040
Class
34

19/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

كيه تي آند جي كوربوريشن
كوريا
شركة اجنبية

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

 جمھورية كوريا، دايجون،جو- دايديوك،جيل- بيوتكوت،٧١

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
34
الصنف
١٦٩٠٤٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

SIID
Goods/Services
Cigarettes; tobacco; tobacco and smokers' articles, namely
matches, tobacco pipes, ashtrays and lighter flints; humidors;
tobacco substitutes; cigar cutters; cigars; ashtrays for smokers;
electronic cigarettes; electronic cigarette cartridges; sticks for
cleaning and disinfecting electronic cigarettes; cleaning
implements for electronic cigarettes; cleaning brushes for
electronic cigarettes; pads for cleaning electronic cigarettes;
brushes for cleaning electronic cigarettes; sticks for cleaning
electronic cigarettes; atomizers for electronic cigarettes;
protective cases for electronic cigarettes; liquid solutions for
use in electronic cigarettes; nicotine solutions for use in
electronic cigarettes; liquid nicotine solutions for use in
electronic cigarettes; cover cases for electronic cigarette
devices; neck chains for electronic cigarettes; cleaners for
electronic cigarettes; decorative covers for electronic
cigarettes; electric cleaners for electronic cigarettes; cleaning
apparatus for electronic cigarettes; flavorings, other than
essential oils, for use in electronic cigarettes; smokers' articles,
namely lighters for smokers; USB adapter for electronic
cigarettes

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 التبغ ومستلزمات المدخنين وبالتحديد اعواد الكبريت وأنابيب التبغ ومنافض، التبغ،السجائر
، بدائل التبغ، علب حفظ وترطيب السيجار،الشرارة( الولعات/السجائر وصوان )حجرالشعال
، السجائر اإللكترونية، منافض السجائر للمدخنين، السيجار،قواطع )قاطعات( السيجار
 أدوات تنظيف، عصي لتنظيف وتطھير السجائر اإللكترونية،خراطيش السجائر اإللكترونية
، فوط لتنظيف السجائر اإللكترونية، فرش تنظيف للسجائر اإللكترونية،للسجائر اإللكترونية
 رذاذات للسجائر، عصي لتنظيف السجائر اإللكترونية،فرش لتنظيف السجائر اإللكترونية
 المحاليل السائلة لالستخدام في السجائر، علب وقائية للسجائر اإللكترونية،اإللكترونية
( محاليل )سوائل، محاليل )سوائل( النيكوتين لالستخدام في السجائر اإللكترونية،اإللكترونية
 علب األغطية ألجھزة السجائر،النيكوتين السائلة لالستخدام في السجائر اإللكترونية
 أغطية، منظفات للسجائر اإللكترونية، سالسل الرقبة للسجائر اإللكترونية،اإللكترونية
 أجھزة تنظيف للسجائر، منظفات كھربائية للسجائر اإللكترونية،مزخرفة للسجائر اإللكترونية
 مستلزمات، منكھات عدا الزيوت العطرية الستخدامھا في السجائر اإللكترونية،اإللكترونية
( للسجائرUSB)  محوالت الناقل التسلسلي العالمي،المدخنين وبالتحديد الوالعات للمدخنين
اإللكترونية

247

Date of

19/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
KT & G CORPORATION
Nationality
: KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon,
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
169038
Class
34

19/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

كيه تي آند جي كوربوريشن
كوريا
شركة اجنبية

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

 جمھورية كوريا، دايجون،جو- دايديوك،جيل- بيوتكوت،٧١

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
34
الصنف
١٦٩٠٣٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

MIIX
Goods/Services
Cigarettes; tobacco; tobacco and smokers' articles; humidors;
tobacco substitutes; cigar cutters; cigars; ashtrays for smokers;
electronic cigarettes; electronic cigarette cartridges; sticks for
cleaning and disinfecting electronic cigarettes; cleaning
implements for electronic cigarettes; cleaning brushes for
electronic cigarettes; pads for cleaning electronic cigarettes;
brushes for cleaning electronic cigarettes; sticks for cleaning
electronic cigarettes; atomizers for electronic cigarettes;
protective cases for electronic cigarettes; liquid solutions for
use in electronic cigarettes; nicotine solutions for use in
electronic cigarettes; liquid nicotine solutions for use in
electronic cigarettes; cover cases for electronic cigarette
devices; neck chains for electronic cigarettes; cleaners for
electronic cigarettes; decorative covers for electronic
cigarettes; electric cleaners for electronic cigarettes; cleaning
apparatus for electronic cigarettes; flavorings, other than
essential oils, for use in electronic cigarettes; smokers' articles
(including lighters for smokers)
Priority claim: Claim Country: KR
Claim No.: 40-2019-0182596
Claim Date: 26/11/2019

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 قواطع، بدائل التبغ، علب حفظ وترطيب السيجار، التبغ ومستلزمات المدخنين، التبغ،السجائر
 خراطيش، السجائر اإللكترونية، منافض السجائر للمدخنين، السيجار،)قاطعات( السيجار
 أدوات تنظيف للسجائر، عصي لتنظيف وتطھير السجائر اإللكترونية،السجائر اإللكترونية
 فرش، فوط لتنظيف السجائر اإللكترونية، فرش تنظيف للسجائر اإللكترونية،اإللكترونية
 رذاذات للسجائر، عصي لتنظيف السجائر اإللكترونية،لتنظيف السجائر اإللكترونية
 المحاليل السائلة لالستخدام في السجائر، علب وقائية للسجائر اإللكترونية،اإللكترونية
( محاليل )سوائل، محاليل )سوائل( النيكوتين لالستخدام في السجائر اإللكترونية،اإللكترونية
 علب األغطية ألجھزة السجائر،النيكوتين السائلة لالستخدام في السجائر اإللكترونية
 أغطية، منظفات للسجائر اإللكترونية، سالسل الرقبة للسجائر اإللكترونية،اإللكترونية
 أجھزة تنظيف للسجائر، منظفات كھربائية للسجائر اإللكترونية،مزخرفة للسجائر اإللكترونية
 مستلزمات، منكھات عدا الزيوت العطرية الستخدامھا في السجائر اإللكترونية،اإللكترونية
(المدخنين )وتشمل الوالعات للمدخنين

KR : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠١٨٢٥٩٦-٢٠١٩-٤٠ :رقم االدعاء
٢٠١٩/١١/٢٦ :تاريخ االدعاء
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Date of

22/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Davidoff & Cie SA
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address rue de Rive 2, CH-1200 Geneve,
Switzerland
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169127
Class
34

Goods/Services
Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; tobacco
products; tobacco substitutes, none being for medicinal or
curative purposes; cigarettes; electronic cigarettes; liquid
solutions for electronic cigarettes; smokers' articles, cigarette
lighters; ashtrays; matches.
Priority claim: Claim Country: AZ
Claim No.: 201901145
Claim Date: 21/06/2019
Special condition: Claiming grey, blue, red, white and green
colors as per the specimen filed at the Trademark Office

22/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

دافيدوف آند سي اس ايه
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، جنيف١٢٠٠- سي اتش،٢ رو دي ريف

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
34
الصنف
١٦٩١٢٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 بدائل التبغ وال شيء منھا ألغراض طبية أو، منتجات التبغ،التبغ سواء مصنع أو غير مصنع
 معدات، المحاليل السائلة للسجائر اإللكترونية، السجائر اإللكترونية، السجائر،عالجية
. اعواد الثقاب، منافض السجائر،المدخنين ووالعات السجائر
AZ : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٢٠١٩٠١١٤٥ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٦/٢١ :تاريخ االدعاء
 العالمة محددة بااللوان الرمادي واالزرق واالحمر واالبيض واالخضر:اشتراطات خاصة
.حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات التجارية
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Date of

21/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Spartan Modern Industry
Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, King Abdullah II street, P.O.Box:
3436, 11181
Applicant for
Correspondence
Trademark

21/10/2019

:تاريخ ايداع الطلب

سبارتن الحديثه للصناعه

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

١١١٨١ ,٣٤٣٦:ب. ص،  شارع الملك عبدﷲ الثاني,عمان

Trimark Consulting Company (Trimark)
-٧٧٨٠ ب.شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك( ص
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
،  وادي صقرة، شارع الشريف ناصر بن جميل٧١ ١١١١٨
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
169058
Class
35
35
الصنف
١٦٩٠٥٨

Goods/Services
Whole sale and retail trade services for Chemicals products,
cleaning, cosmetics, disinfectants and sterilizers preparations

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تجارة التجزئة و الجملة للمواد الكيميائية و مستحضرات التنظيف و التجميل و
المطھرات و المعقمات

250

Date of

21/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Blue Ocean Co. For
Manufacturing Detergents
and Disinfectants
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Alqastal, Amman, P.O.Box: 840791,
11181
Applicant for
Correspondence
Trademark

21/10/2019

:تاريخ ايداع الطلب

المحيط االزرق لصناعة المنظفات والمطھرات

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

١١١٨١ ,٨٤٠٧٩١:ب. ص،  عمان,القسطل

Trimark Consulting Company (Trimark)
-٧٧٨٠ ب.شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك( ص
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
،  وادي صقرة، شارع الشريف ناصر بن جميل٧١ ١١١١٨
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
169036
Class
35
35
الصنف
١٦٩٠٣٦

Goods/Services
Whole sale and retail trade services for Chemicals products,
cleaning, cosmetics, disinfectants and sterilizers preparations

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تجارة التجزئة و الجملة للمواد الكيميائية و مستحضرات التنظيف و التجميل و
المطھرات و المعقمات
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تاريخ ايداع الطلب:

20/11/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة الحميضي للمواد الغذائية ذ.م.م.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

كويت
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

محافظة العاصمة ،منطقة الصالحية ،شارع السور ،بناية
الحميضي رقم  ٧الكويت
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
35
الصنف
١٦٩٠٨٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات بيع المفرق المتعلقه بالحلويات واالغذية ومنتجات المخابز والمشروبات
اشتراطات خاصة :مع المطالبة باأللوان األسود واألبيض واألصفر

20/11/2019

Date of

Applicant Name:

Alhumaizi Foodstuff Co.
W.L.L.
Nationality
: KUWAIT
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Capital Gov., AlSalihya Region, Al-Soor
St., AlHumaizi Bldg. No.7 Kuwait
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169084
Class
35

Trademark

Goods/Services
Retail services related to confectionery, foodstuff, bakery
products and beverages
Special condition: Claiming black and white and yellow colors
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تاريخ ايداع الطلب:

27/11/2019

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

تارجيت براندز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١٠٠٠نيكوليت مول ،مينيابوليس ،مينيسوتا ،٥٥٤٠٣
الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
35
الصنف
١٦٩٠٢٩

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
169029
Class
35

Trademark

CASALUNA
من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات متاجر التجزئة وخدمات متاجر التجزئة على اإلنترنت التي تعرض مجموعة كبيرة من
السلع االستھالكية.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء٨٨/٤٧٩،٠٥٩ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٦/١٨ :

Goods/Services
Retail store and online retail store services featuring a wide
variety of consumer goods
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88/479,059
Claim Date: 18/06/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

05/12/2019

اسم طالب التسجيل:

اندستريا دي ديزينو تكستايل ،اس .ايه ).انديتكس اس .ايه(

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

اسبانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

05/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Industria De Diseno Textil,
)S.A. (Inditex, S.A.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: SPAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex,
Arteixo (A Coruna), Spain

افينيدا دي ال ديبوتاسيون ،اديفيسيو انديتكس ،آرتيكسو
)أيه كورونا( ،اسبانيا
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
35
الصنف
١٦٩٢١٨

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169218
Class
35

Trademark

STWD
من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات مساعدة الدارة االعمال او الوظائف التجارية لشركة صناعية او تجارية،
تنظيم المعارض واالسواق التجارية الغراض تجارية او اعالنية ،خدمات الترويج
التي تقدمھا شركة تجارية عن طريق اصدار بطاقات خدمة تخزين للعمالء ،ادارة
برامج والء المستھلك ،خدمات النمذجة لعميات ترويج المبيعات او االغراض
االعالنية ،طبع النصوص االعالنية ،تزيين نوافذ المتاجر ،خدمات مساعدة لتشغيل
شركة تجارية على اساس االمتياز ،عرض المنتجات ،ترويج المبيعات )للجھات
الخارجية( ،المبيعات في المزادات العامة ،خدمات ترويج وادارة مراكز التسوق،
خدمات مساعدة للوظائف التجارية لنشاط تجاري تتمثل في معالجة االوامر عبر
شبكات االتصاالت العالمية ،خدمات وكاالت االستيراد والتصدير ،خدمات وكاالت
التوظيف ،صناعة االعالنات ،االعالن عبر االنترنت على شبكة حاسبات الية ،تقديم
الخدمات للجھات الخارجية )شراء منتجات وخدمات لشركات اخرى( ،توزيع
العينات ،ادارة الملفات المحوسبة ،العالقات العامة ،خدمات وكاالت المعلومات
التجارية ،خدمات وكاالت االعالنات ،استئجار االت البيع ،استئجار المساحات
االعالنية ،نشر المواد االعالنية ،المساعدة في ادارة االعمال التجارية ،البحث عن
البيانات في ملفات الحاسوب )لالخرين( ،تجميع المعلومات في قواعد البيانات
الحاسوبية ،الوظائف المكتبية ،النسخ ،اعداد اعمدة الدعاية ،مساعدة االدارة
التجارية او الصناعية ،ادارة اعمال فرق االداء الفني ،االعالن بالبريد المباشر،
تحديث المواد االعالنية ،استنساخ الوثائق ،دراسات السوق ،ارسال الفواتير،
االعالنات الخارجية ،استطالعات الراي ،تنظيم المعلومات في قواعد البيانات
الحاسوبية ،نشر النصوص االعالنية ،خدمات النقل للشركات التجارية ،المحاسبة،
ادارة االعمال ،وكاالت المبيعات وترتيب خدمات المبيعات ،خدمات تجارة الجملة
والتجزئة في المتاجر بما في ذلك البيع من خالل شبكات الحواسيب في جميع انحاء
العالم و عبر المراسالت و عبر الكتالوج و عبر الھاتف و عبر البث التلفزيوني او
االذاعي و وعبر اي وسائل الكترونية اخرى لمستحضرات التبييض وغيرھا من
المواد الستخدام المغاسل و مستحضرات التنظيف و التلميع و التطھير والجلخ و
الصابون و العطور و الزيوت العطرية و مستحضرات التجميل و غسول الشعر و
معاجين االسنان و تلميع االحذية و الكريمات والشمع و الشامبو و المستلزمات
التجميلية و مستحضرات ازالة الشعر و مستحضرات ازالة المكياج و احمر الشفاه
و اقالم لالستخدامات التجميلية و رذاذ الشعر و غسول بعد الحالقة و مستحضرات
العناية باالظافر و البخور و التحويالت الزخرفية لالغراض التجميلية و الرموش
واالظافر الصناعية و مخاليط من اوراق الورد المجففة العطرية و مستلزمات
المراحيض و غسوالت الفم لغير االغراض الطبية و امالح االستحمام لغير
االغراض الطبية و مستحضرات الوقاية من الشمس )مستحضرات تجميل( و
العصي القطنية لالغراض التجميلية و الشموع والفتائل لالضاءة و الشحوم
لالحذية و الفتائل للشموع و الشحوم للجلد و مزيالت الروائح لغير االستخدام
الشخصي و االدوات والمعدات اليدوية )تشغل باليد( و ادوات المائدة و مجموعات
المانيكير و مجموعات الباديكير و علب الحالقة و اجھزة وادوات علمية و بحرية و
استقصائية و فوتوجرافية و سينمائية و بصرية و الوزن و القياس و االشارات و
الفحص )االشراف( و انقاذ الحياة والتعليم و اجھزة وادوات لتوصيل و تبديل و
تحويل و تجميع و تنظيم او التحكم في الكھرباء و جھاز لتسجيل و ارسال او
استنساخ اصوات او صور و ناقالت البيانات المغناطيسية و اقراص التسجيل و
االت البيع االوتوماتيكية واليات لالجھزة التي تعمل بقطع النقود المعدنية و ماكينات
تسجيل المدفوعات النقدية و االالت الحاسبة و معدات وحواسيب معالجة البيانات و
اجھزة اطفاء الحرائق و اجھزة الحواسيب الطرفية و النظارات المضادة للوھج و
النظارات )التي تثبت على عظمة االنف( و العدسات البصرية و سالسل النظارات
)سالسل النظارات االنفية( و العدسات الالصقة و حبال النظارات )حبال النظارات
االنفية( و تدابير الخياطة و العوينات )بصريات( و زجاج العوينات و علب

Goods/Services
Assistance services for business management or commercial
functions for an industrial or commercial company; organisation of
;exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes
promotion services provided by a commercial company by issuing
store service cards to clients; administration of consumer loyalty
programs; modelling services for sales promotions or advertising
;purposes; edition of advertising texts; shop-window dressing
assistance services for the operating of a commercial company on a
franchise basis; product demonstration; sales promotion )for third
parties(; sales at public auctions; shopping centre promotion and
management services; assistance services for the commercial
functions of a business consisting in processing orders through global
;communications networks; import-export agenciy services
employment agency services; advertising; on-line advertising on a
computer network; supplying services to third parties )purchasing of
;products and services for other companies(; distribution of samples
computerized file management; public relations; commercial
information agenciy services; advertising agency services; rental of
vending machines; renting of advertising space; dissemination of
advertising matter; business management assistance; data search in
computer files )for others(; compilation of information into computer
databases; office functions; transcription; publicity columns
;preparation; commercial or industrial management assistance
;business management of performing artists; direct mail advertising
updating of advertising material; document reproduction; market
;studies; bill-posting, outdoor advertising; opinion polling
systemisation of information into computer databases; publication of
;advertising texts; relocation services for businesses; accounting
;business administration; sales agencies and arranging sales services
wholesale and retail services in stores, including selling through
worldwide computer networks, via correspondence, via catalogue, via
telephone, via television or radio broadcasts, and via any other
electronic means of bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations,
soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices,
shoe polish, creams and wax, shampoo, cosmetic kits, depilatory
preparations, make-up removing preparations, lip-sticks, pencils for
cosmetic uses, hair spray, after shave lotions, nail care preparations,
incense, decorative transfers for cosmetic purposes, false eyelashes
and nails, aromatic potpourris, toiletries, mouth washes not for medical
purposes, bath salts, not for medical purposes, sunscreen
preparations (cosmetics), cotton sticks for cosmetic purposes, candles
and wicks for lighting, grease for shoes, wicks for candles, grease for
leather, deodorants not for personal use, hand tools and implements
(hand-operated), cutlery, manicure sets, pedicure sets, shaving cases,
scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
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العوينات و اطر العوينات والنظارات )اطر النظارات االنفية( و النظارات الشمسية
و علب النظارات )علب النظارات االنفية( وعلب العدسات الالصقة و احذية للحماية
من الحوادث و االشعاعات والنار و بطاقات مشفرة مغناطيسية و اجندات الكترونية
و اجھزة الھواتف و االت المحاسبة و الخوذات الواقية و الخوذات الواقية للرياضة
و المناظير و اجھزة التوقيت )اجھزة تسجيل الوقت( و االقراص المدمجة
)الصوتية -المرئية( و المناظير و االدوات التي تحتوي على عدسة عينية و برامج
العاب الحواسيب و قارئات الرمز الشريطي و العدسات المكبرة )بصريات( و برامج
الحواسيب )المسجلة( و اجھزة لاللعاب مكيفة لالستخدام مع المستقبالت
التليفزيونية فقط و المنشورات االلكترونية )قابلة للتنزيل الكترونيا( و اقنعة مضادة
للوھج )سواتر مضادة للوھج( و سماعات الموسيقى و نظارات للرياضة و سدادات
االذن و خراطيش العاب الفيديو و ذاكرات الحواسيب و علب لالجھزة االلكترونية
والرقمية و مصابيح و المعادن النفيسة وسبائكھا والسلع المصنوعة من المعادن
النفيسة او المطلية بھا و المجوھرات و المجوھرات المقلدة و االحجار الكريمة و
ادوات قياس الزمن واالدوات الميقاتية و دبابيس الزينة و دبابيس ربطة العنق و
حلقات المفاتيح )الحلي او السالسل( و الميداليات و العمالت المعدنية و االواني
الذھبية والفضية غير السكاكين و الشوك والمالعق و ازرار معدنية لطرف كم
القميص و سالسل ساعات الجيب و اظرف الساعة و ساعات اليد و سيور لساعات
اليد و ساعات الحائط و الورق و الورق المقوى والبضاع المصنوعة من ھذه
المواد و المطبوعات و مواد تجليد الكتب و الصور الفوتوغرافية و االدوات
المكتبية و مواد الفنانين و فرش الدھان و مستلزمات االالت الكاتبة والمكاتب
)باستثناء االثاث( و مواد تعليمية وتدريسية )باستثناء االجھزة( و مواد بالستيكية
للتغليف و حروف الطباعة للطابعات و كليشيھات و نسخ مطبوعة و علب من
الورق المقوى او الورق و نماذج لصنع المالبس ولخياطة مالبس النساء و علب
االقالم و حقائب )مظاريف و واكياس( من الورق او البالستيك و تستخدم للتغليف
و مناشف من قماش االستنشاف الورقي والورق و البومات و مفكرات و نتائج
ورقية و مواد وادوات كتابية و تقاويم و ملصقات و كتالوجات و طباعة الكروم و
الصحف و نشرات دورية و المجالت )دوريات( و كتب و طبعات حجرية و ورق
تغليف و بطاقات و رسوم بيانية و بطاقات تھنئة و قواعد الصور الفوتوغرافية و
المؤشرات و الجلود والجلود المقلدة و ومنتجات مصنوعة من ھذه المواد و جلود
الحيوانات و الجلود المدبوغة و صناديق وحقائب السفر و المظالت و الشماسي
وعصى المشى و السياط و اطقم الفرس والسروج و الحقائب الخاصة بالمتسلقين
والتخييم والشاطئ و حقائب التسوق و محافظ و حقائب يدوية و بطانات جلدية
لالحذية و اطقم السفر واكياس المفاتيح )منتجات جلدية( و حقائب الوثائق
واالوراق و حقائب ثياب للسفر و صناديق من الجلد للقبعات و حقائب بحماالت
لحمل االطفال و علب من الجلد او الجلد المقوى و محافظ جلدية مسطحة و محافظ
و حقائب الكتب المدرسية وحقائب للوثائق و حقائب صغيرة غير مجھزة
لمستحضرات التجميل و الحقائب المحمولة على الظھر و اجربة المؤن و حقائب
موسيقية من الجلد و حقائب )مظاريف و واكياس( من الجلد ومستخدمة في
التغليف و حقائب للعدد من الجلد )فارغة( و الجلد المقوى و اربطة من الجلد و
حقائب للتسوق ذات عجالت و فرو الخلد )تقليد الجلود( و اثاث و مرايا و اطر
الصور و منتجات من الخشب و الفلين و الغاب و الخيزران و الخوص و القرون و
العظام و العاج و عظم فك الحوت و الصدف و الكھرمان و اللؤلؤ و المرشوم
وبدائل لجميع ھذه المواد و او من البالستيك و االدوات المنزلية او ادوات المطبخ
واوعية و امشاط واسفنجات و فرش )باستثناء فرش الطالء( و مواد صنع الفرش
و مواد الغراض التنظيف و اواني زجاجية و بورسلين واواني خزفية و صوانى
لالغراض المنزلية ليست من معدن نفيس و زجاجات و اواني فخارية و مقابض
االبواب من البورسلين و قفازات لالغراض المنزلية و قوالب االحذية )وسائل
توسيع( و حصاالت على شكل خنزير و ليست من المعدن و علب الصابون و
حقائب صغيرة مجھزة لمستحضرات التجميل و علب التجميل و اعمال فنية و من
البورسلين و الطين النضيج او الزجاج و قواعد فراشى الحالقة و حوامل االسفنج
و سبراي عطري وادوات تبخير العطور و وسائل توسيع البسة القدم و ادوات
المراحيض و فرش االسنان و الياف ناعمة الزالة بقايا الطعام العالقة باالسنان و
المذرات و فرش الشعر و قدور و معدات ازالة الروائح الكريھة لالستعمال
الشخصى و اوعية تصريف الصابون و موسعات للمالبس و االنسجة ومنتجات
المنسوجات و اغطية السرير والمائدة و بياضات الحمام ]ماعدا المالبس[ و مناديل
من النسيج الزالة مستحضرات التجميل و بطاقات العناوين )اقمشة( و بطانات
)اقمشة( و المعلقات الجدارية من النسيج و مناديل من القماش و ستائر من
القماش او البالستيك و بياضات من الكتان للمنزل و مناشف من النسيج و اغطية
السفر )اغطية مثل البطاطين لالرجل واالقدام للمسافرين( و ستائر شبكية و الحفة
محشوة بزغب البط )اغطية مزغبة( و اغطية غير مثبتة لالثاث و اغطية الوسائد
و اغطية المراتب و اكياس المخدات و قماش لالحذية عالية الرقبة واالحذية العادية
و مالبس و البسة قدم و البسة راس و مالبس سائقي السيارات وراكبي الدراجات
و صدرية االطفال و ليست من الورق و اربطة راس )مالبس( و روب دوشامبر و
اثواب السباحة و ثياب السباحة و قلنسوات وصنادل السباحة و اوشحة للرقبة من
فرو او ريش او نسيج رقيق ]عقد[ و سراويل االطفال من القماش و كوفيات و
احذية عالية الرقبة لالستخدام الرياضي واحذية الشاطئ و اغطية واقية للراس
والوجه )مالبس( و شاالت و احزمة )مالبس( و احزمة النقود )مالبس( و بدل
رطبة للتزحلق على الماء و ربطات العنق و مشدات )مالبس تحتية( و اوشحة

teaching apparatus and instruments, apparatus and instruments for
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity, apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, magnetic data carriers, recording
discs, automatic vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus, cash registers, calculating machines, data processing
equipment and computers, fire-extinguishing apparatus, computer
peripheral devices, anti-glare glasses, eyeglasses (pince-nez), optical
lenses, eyeglass chains (pince-nez chains), contact lenses, eyeglass
cords (pince-nez cords), dressmakers’ measures, spectacles (optics),
spectacle glasses, spectacle cases, spectacle and eyeglass frames
(pince-nez frames), sunglasses, eyeglass cases (pince-nez cases) and
contact lenses cases, shoes for protection against accidents,
irradiation and fire, magnetic encoded cards, electronic agendas,
telephone apparatus, accounting machines, protective helmets,
protective helmets for sports, telescopes, chronographs (time
recording apparatus), compact discs (audio-video), binoculars,
instruments containing eyepieces, computer game programs, bar code
readers, magnifying glasses (optics), computer programs (recorded),
apparatus for games adapted for use with television receivers only,
electronic publications (electronically downloadable), anti-glare visors
(anti-glare shades), music headphones, glasses for sports, ear plugs,
video game cartridges, computer memories, cases for electronic and
digital devices, lamps, precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, jewellery, imitation jewellery,
precious stones, horological and chronometric instruments,
ornamental pins, tie pins, key rings (trinkets or fobs), medals, coins,
silver and gold ware, other than cutlery, forks and spoons, cuff links,
watch chains, clock cases, watches, straps for wristwatches, clocks,
paper, cardboard and goods made from these materials, printed matter,
bookbinding material, photographs, stationery, artists’ materials, paint
brushes, typewriters and office requisites (except furniture),
instructional and teaching material (except apparatus), plastic
materials for packaging, printers’ type, printing blocks, engravings,
boxes made of cardboard or paper, patterns for making clothes and for
dressmaking, pen cases, bags (envelopes, pouches) of paper or
plastics, for packaging, towels of paper tracing cloth and paper,
albums, diaries, almanacs, writing materials and instruments,
calendars, posters, catalogues, chromos, newspapers, periodicals,
magazines (periodicals), books, lithographs, wrapping paper, cards,
charts, greeting cards, photograph stands, bookmarkers, leather and
imitations of leather, and goods made of these materials, animal skins,
hides, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and walking
sticks, whips, harness and saddlery, bags for climbers and campers
and beach bags, shopping bags, purses, handbags, leather lining for
footwear, travelling sets and key cases (leatherware), attaché cases,
garment bags for travel, hat boxes of leather, sling bags for carrying
infants, boxes of leather or leather board, briefcases, portfolios, school
satchels and document cases, vanity cases (not fitted), backpacks,
haversacks, leather music cases, bags (envelopes, pouches) of leather,
for packaging, tool bags of leather (empty), leatherboard, bands of
leather, wheeled shopping bags, moleskin (imitation of leather),
furniture, mirrors, picture frames, goods of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics,
household or kitchen utensils and containers, combs and sponges,
brushes (except paint brushes), brush-making materials, articles for
cleaning purposes, glassware, porcelain and earthenware, trays for
domestic purposes, not of precious metal, bottles, pottery, door knobs
of porcelain, gloves for household purposes, shoe trees (stretchers),
piggy banks, not of metal, soap boxes, fitted vanity cases, toilet cases,
works of art, of porcelain, terra-cotta or glass, shaving brush stands,
sponge holders, perfume sprayers and vaporisers, footwear stretchers,
toilet utensils, toothbrushes, floss for dental purposes, powder puffs,
hair brushes, pots, deodorising apparatus for personal use, soap
dispensers, stretchers for clothing, textiles and textile goods, bed and
table covers, bath linen (except clothing), tissues of textile for
removing make-up, labels (cloth), linings (textile), wall hangings of
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textile, handkerchiefs of textile, curtains of textile or plastic, household
linen, towels of textile, travelling rugs (lap robes), net curtains,
eiderdowns (down coverlets), loose covers for furniture, covers for
cushions, mattress covers, pillowcases, fabric for boots and shoes,
clothing, footwear, headgear, motorists’ and cyclists’ clothing, bibs,
not of paper, headbands (clothing), dressing gowns, bathing suits,
swimsuits, bathing caps and sandals, boas (necklets), babies’ pants of
textile, scarves, boots for sports and beach shoes, hoods (clothing),
shawls, belts (clothing), money belts (clothing), wet suits for waterskiing, neckties, corsets (underclothing), sashes for wear, fur stoles,
foulards, caps (headwear), peaked caps, gloves (clothing), waterproof
clothing, girdles, underclothing, mantillas, stockings, socks, bandanas
(neckerchiefs), babies’ napkins of textile, furs (clothing), pyjamas,
soles for footwear, heels, veils (clothing), suspenders, sports suits,
layettes (clothing), collars (clothing), singlets, mittens, ear muffs
(clothing), inner soles, bow ties, beach wraps, cuffs, wristbands
(clothing), dress shields, beach clothes, housecoats, pockets for
clothing, socks suspenders, stocking suspenders, petticoats, tights,
aprons (clothing), masquerade costumes, uniforms, cap peaks, frilled
caps, garters, coats, esparto shoes or sandals, non-slipping devices
for boots and shoes, bath robes, bath slippers, birettas, blouses,
teddies (undergarments), berets, footmuffs, not electrically heated, lace
boots, boots, boot uppers, half-boots, tips for footwear, welts for boots
and shoes, heelpieces for boots and shoes, drawers (clothing), pants,
shirts, shirt yokes, shirt fronts, chemisettes (shirt fronts), tee-shirts,
bodices (lingerie), vests, waistcoats, jackets (clothing), fishing vests,
stuff jackets (clothing), combinations (clothing), slips (undergarments),
ready-made clothing, detachable collars and collars (clothing), clothing
of leather, clothing of imitations of leather, shower caps, half socks,
skirts, trousers, ready-made linings (parts of clothing), overcoats,
topcoats, gabardines (clothing), gymnastic shoes, jerseys (clothing),
pullovers, sweaters, liveries, muffs (clothing), footwear uppers, pocket
squares, parkas, pelerines, pelisses, gaiters, spats, leggings, knitwear
and hosiery (clothing), clothing for gymnastics, underwear, sandals,
saris, underpants, hats, wimples, togas, gaiter straps, trouser straps,
suits, turbans, frocks, items of clothing, slippers, shoes, sports shoes,
lace and embroidery, ribbons and braid, buttons, hooks and eyes, pins
and needles, artificial flowers, tinsels (trimmings for clothing), pin
cushions, shoe and hat ornaments (not of precious metal),
haberdashery, except thread, hair bands, brassards, brooches
(clothing accessories), belt clasps, shoe laces, wreaths of artificial
flowers, ornamental novelty badges (buttons), bows for the hair,
buckles (clothing accessories), shoulder pads for clothing, hair pins,
badges for wear, not of precious metal, numerals or letters for marking
linen, barrettes (hair slides), passementerie; birds’ feathers (clothing
accessories), top¬knots (pompoms), competitors’ numbers, prize
ribbons, hair ornaments, false hair, fastenings for clothing, elastic
ribbons, suspenders, games and playthings, gymnastic and sporting
articles, decorations for Christmas trees, smokers’ articles, matches,
ashtrays for smokers

للمالبس و دثر من الفراء و اوشحة و قبعات )لباس للراس( و قبعات بحواف و
قفازات )مالبس( و مالبس مقاومة للماء و احزمة و مالبس داخلية و ادوات قياس
ضغط الغازات واالبخرة و جوارب و جوارب قصيرة و مناديل مزدانة بالرسوم
)مناديل للرقبة( و حفاضات االطفال من القماش و فراء )مالبس( و بيجامات و
نعال لباس القدم و كعوب الحذاء و احجبة )مالبس( و حماالت للمالبس و حلل
رياضية و كسوة الطفل المولود )مالبس( و ياقات )مالبس( و قمصان تحتية
للرجال و قفازات لليد والرسغ تكسو االصابع االربع معا وتكسو االبھام منفردا و
واقيات االذن تستخدم في التدفئة )مالبس( و نعال داخلية و اربطة عنق و زنارات
شواطئ و اطراف القميص و اساور القمصان )مالبس( و لبادة يحشى بھا الثوب
العرضة للتعرق و مالبس الشاطئ و ارواب و جيوب المالبس و ادوات تعليق
الجوارب القصيرة و حماالت للجوارب و تنانير منفوشة و ثياب محكمة و المازر
)مالبس( و مالبس الحفالت التنكرية و مالبس موحدة و حواف القبعات و قبعات
مكشكشة و اربطة للجوارب و معاطف و االحذية او الصنادل من الحلفاء و وسائل
ال انزالقية لالحذية عالية الساق واالحذية العادية و برانس الحمام و خف الحمام و
قلنسوات مقرنة و بلوزات و قمصان )مالبس تحتية( و قلنسوات مستديرة و
دفايات للقدمين و ال تعمل بالكھرباء و احذية ذات رقبة بالرباط و احذية عالية
الساق و االجزاء العليا من الحذاء عالي الرقبة و احذية ذات رقبة نصفية و اطراف
لملبوسات القدم و حواشى او سيور لالحذية عالية الساق واالحذية و اجزاء كعب
الحذاء لالحذية العادية واالحذية ذات الرقبة و سراويل تحتية )مالبس( و سراويل
تحتية للرجال و قمصان و ياقات القميص و القطع االمامية من القميص و القميص
)كساء زيني يمال به صدر الفستان المفتوح( و قمصان قصيرة االكمام و حماالت
للثدى )مالبس تحتية للنساء( و صدرات و صديريات و سترات )مالبس( و
صدرات لصيد السمك و سترات من نسيج صوفى )مالبس( و القمصان المسرولة
)مالبس( و قمصان تحتية )مالبس داخلية( و مالبس جاھزة و ياقات قابلة للنزع
وياقات )مالبس( و مالبس من الجلود و مالبس من الجلود المقلدة و اقنعة الراس
لالستحمام و جوارب نصفية الرقبة و تنورات و سراويل و بطانات جاھزة )اجزاء
من المالبس( و معاطف و معاطف خفيفة و قماش الجبردين )مالبس( و احذية
للجمباز و قمصان محبوكة من الصوف او الحرير )مالبس( و بلوفرات و كنزات و
كسوات و موفات )مالبس( و االجزاء العلوية من البسة القدم و مناديل الجيب
للزينة و سترات فرائية مقلنسة و بيليرينات و سترات طويلة نسوية و جراميق و
اغطية كاحل القدم و قماطات الساق و مالبس محبوكة وجوارب )مالبس( و مالبس
للعبة الجمباز و مالبس داخلية و صنادل و ساري و سراويل تحتية و قبعات و
خمار و شملة و سيور للحذاء النصفي و شرائط السراويل و بدل و عمامات و
عباءات و عناصر من المالبس و شباشب و احذية و احذية رياضية و رباط
وتطريز و شرائط وضفائر و ازرار و خطاطيف وعراوي و دبابيس وابر و ازھار
صناعية و خيوط او اشرطة لتزيين المنسوجات )زركشة للمالبس( و وسائد
الدبابيس و حلي االحذية والقبعات )ليست من معدن نفيس( و خردوات و ماعدا
الخيوط و اربطة للشعر و قطع من القماش للتضميد و البروش )دبوس زينة
للمالبس( و مشابك االحزمة و اربطة االحذية و اكاليل من الزھور الصناعية و
شارات زخرفية مبتكرة )ازرار( و عقد انشوطية للشعر و ابازيم )اكسسوارات
للمالبس( و لبادات الكتف في المالبس و دبابيس للشعر و الشارات المستخدمة في
المالبس و ليست من المعادن النفيسة و حبر لوضع عالمات حروف او ارقام على
المالبس الكتانية و مشابك لشعر المراة )بنس( و الزركش القيطانى و ريش الطيور
)اكسسوارات للمالبس( و حليات للراس )حزم من الخيوط كحليات للقبعات( و ارقام
المتنافسين و اوشحة الجوائز و زينة للشعر و شعر مستعار و ادوات ربط المالبس
و شرائط مطاطية و حماالت و العاب وادوات العاب و ادوات رياضية وللجمباز و
زخارف الشجار الكريسماس و ادوات المدخنين و اعواد الثقاب و منافض رماد
.السجائر للمدخنين
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Date of

10/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Integrated Services
Indigenous Solutions
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Dabouq, Building No.5, Sawad Bin Yazid
Street, Amman, Jordan, P.O.Box: 921100,
11192
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman - Jordan
169181
Class
35

Goods/Services
Business appraisals; business analysis service; business
management analysis; market research and analysis; business
analysis research and information service; evaluation of
business opportunities; conducting of business appraisals;
business strategy services; business strategy and planning
services; consultancy and advisory services in the field of
business strategy; benchmarking (evaluation of business
organization practices); evaluations relating to business
management in professional enterprises; business advisory
services relating to company performance; management of
business projects [for others]; developing and coordinating
volunteer projects for charitable organizations.

10/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

الحلول لالستشارات التنمويه

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

،  األردن، عمان، شارع سواد بن يزيد،٥  مبنى رقم،دابوق
١١١٩٢ ,٩٢١١٠٠:ب.ص
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
35
الصنف
١٦٩١٨١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات، أبحاث وتحليل السوق، تحليل اإلدارة األعمال، خدمة تحليل األعمال،تقييم األعمال
، إجراء تقييمات األعمال، تقييم الفرص التجارية،األبحاث وتقديم المعلومات لتحليل األعمال
 )عمل الخطط، خدمات استراتيجية وتخطيط األعمال،خدمات استراتيجية األعمال
واالستراتيجيات لألعمال( الخدمات االستشارية والمشورة )النصح( في مجال استراتيجية
 التقييمات المتعلقة بإدارة،( المقارنة المعيارية )تقييم ممارسات تنظيم وإدارة األعمال،األعمال
 الخدمات االستشارية التجارية )استشارات األعمال( المتعلقة،األعمال في المؤسسات المھنية
 تطوير وتنسيق المشاريع التطوعية،[ إدارة مشاريع األعمال ]لآلخرين،بأداء الشركة
.للمنظمات الخيرية
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تاريخ ايداع الطلب:

16/12/2019

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

سوين كوربوريشن
فلبين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٢٢١٤تولينتينو 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,
 ١١١٩٠ -٩٢٥٨٥٢عمان-العبدلي-مجمع شيكاغو-الطابق
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
الثاني-مكتي رقم ٧
169164
Class
35
35
الصنف
١٦٩١٦٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
دعاية واعالن; تأجير المساحات االعالنية; تأجير الفتات دعائية للغير; تسويق; خدمات اعداد
نماذج الدعاية واالعالن او ترويج المبيعات; االعالن والدعاية المباشرة على شبكات
الحاسوب; العالقات العامة; ترويج المبيعات لآلخرين; تحديث مواد الدعاية واالعالن; البيع
بالتجزئة; عرض سلع على وسائل االعالم لغايات البيع بالتجزئة; الدعاية واالعالن عبر
التلفزيون.

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
Advertising; rental of advertising space; rental of billboards
[advertising boards]; marketing; modeling for advertising or
;sales promotion; on-line advertising on computer networks
public relations; sales promotion for others; updating of
advertising material; retail; presentation of goods on
communication media, for retail purposes; television
advertising.
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Date of

26/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
SAINT-GOBAIN WEBER
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Rue de Brie 77170 SERVON (FRANCE)

Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
169205
Class
35

Goods/Services
Commercial intermediation services in the building industry,
namely intermediation with building and construction
professional; demonstration of goods and presentation of goods
on communication media for selling purposes; direct mail
advertising (flyers, leaflets, printed documents, samples);
advertising in the building industry; commercial information and
advice relating to building materials and application thereof;
organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; web site traffic optimization; web indexing for
commercial or advertising purposes; organization and
administration of consumer loyalty programs.

26/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

جوبين ويبر-سانت
فرنسا
شركة اجنبية

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

( سيرفون )فرنسا٧٧١٧٠ رو دي بري

35

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكرية ص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٦٩٢٠٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 والمعني بھا الوساطة مع المحترفين في مجال،خدمات الوساطة التجارية في صناعة البناء
البناء واالنشاء؛ عرض السلع وعرض السلع على وسائط االتصال ألغراض البيع؛ اإلعالن
بالبريد المباشر )النشرات والمنشورات والمستندات المطبوعة والعينات(؛ اإلعالن في
صناعة البناء؛ المعلومات والنصائع التجارية المتعلقة بمواد البناء وتطبيقھا؛ تنظيم
المعارض لغايات التجارية أو اإلعالنية؛ تحسين الحركة في مواقع اإلنترنت؛ فھرسة الويب
.لغايات تجارية أو إعالنية؛ تنظيم وإدارة برامج والء المستھلك

259

تاريخ ايداع الطلب:

30/12/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة بتس ماركت للتجارة العامة ذ.م.م.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

كويت
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

الكويت ،حولي ،قطعه ) ،(١مبنى  ،١٤٦١٠محل ) ،(١٧دور
) ١س (
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
35
الصنف
١٦٩١٨٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات متاجر البيع بالتجزئة فيما يتعلق بمنتجات الحيوانات األليفة وأطعمة الحيوانات األليفة
والحيوانات األليفة ،خدمات متاجر البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت المتعلقة بمنتجات الحيوانات
األليفة وأطعمة الحيوانات األليفة والحيوانات األليفة.
التنازل :ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
) (Petsmarketإذا وردت بمعزل عن العالمة.

30/12/2019

Date of

Applicant Name:

Pets Market General
Trading Co. W.L.L.
Nationality
: KUWAIT
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kuwait, Hawali, Block (1), Building
)(14610), Shop (17), Floor (1s
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169186
Class
35

Trademark

Goods/Services
Retail store services in relation to pet products, pets food, and
pets; Online retail store services relating to pet products, pets
food, and pets.
Disclaimer: The registration of this trademark does not give the
owners the exclusive right to use the word (Petsmarket) if used
separately from the Mark.
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Date of

30/12/2019

30/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

EST MARJINAL MEDIKAL
شركة است مارجينال الصناعة والتجارة للترويج الطبية واالتصاالت المساھمة
TANITIM VE ILETISIM
SANAYI TICARET
ANONIM SIRKETI
Nationality
: TURKEY
تركيا
Applicant Type
Foreign Company
شركة اجنبية
Applicant Career
Applicant Address Cevizli Mah. Akasya Sok. No. 67/1 Maltepe
 تركيا، مال تبة إسطنبول١/٦٧  رقم. أكاسيا سوك.سيفيزلي ماه
Istanbul, Turkey

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman - Jordan
169125
Class
35

Goods/Services
Advertising, marketing and public relations; organization of
exhibitions and trade fairs for commercial or advertising
purposes; office functions; secretarial services; arranging
newspaper subscriptions for others; compilation of statistics;
rental of office machines; systemization of information into
computer databases; telephone answering for unavailable
subscribers; business management, business administration
and business consultancy; accounting; commercial
consultancy services; personnel recruitment, personnel
placement, employment agencies, import-export agencies;
temporary personnel placement services; business appraisals;
auctioneering.
Special condition: Claiming Colors blue and purple as per the
specimen filed at the Trademark Office

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
35
الصنف
١٦٩١٢٥

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تنظيم المعارض والمعارض التجارية لألغراض،الدعاية واإلعالن والتسويق والعالقات العامة
 ترتيب اشتراكات الصحف، خدمات السكرتارية، الوظائف المكتبية،التجارية أو اإلعالنية
 تنظيم المعلومات في قواعد بيانات، تأجير اآلالت المكتبية، تجميع اإلحصاءات،لآلخرين
 إدارة األعمال وتوجيه األعمال، الرد على الھاتف للمشتركين غير المتاحين،الحاسوب
 توظيف الموظفين وتنسيب، خدمات استشارية تجارية، المحاسبة،واستشارات األعمال
 خدمات تنسيب الموظفين,الموظفين ووكاالت التوظيف ووكاالت االستيراد والتصدير
. خدمات البيع بالمزاد العلني، تقييم األعمال،المؤقتين

 العالمة محددة بااللوان االزرق والبنفسجي حسب النموذج المودع لدى:اشتراطات خاصة
مسجل العالمات التجارية
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تاريخ ايداع الطلب:

16/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة نبات للزراعه والتجارة ذ م.م

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان ،شارع المدينة المنورة االردن  ،عمان  ،ص.ب,٦٣١٢:
١١١١٨
ص.ب  ١١٩٥٣ -٤٨٨٨عمان-شارع مكة-عمارة رقم -١٦٧
ط- ٢
35
الصنف
١٦٩١٤٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجارة المواد الزراعية.

16/01/2020

Date of

Applicant Name:

Nabat Agriculturaland
Trading Co. Ltd
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Al Madinah St. Jordan, Amman,
P.O.Box: 6312, 11118
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 amman - makkah
Correspondence
 street - no 167- 2ed floorTrademark
169149
Class
35

Goods/Services
Agriculture trade suplies.
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Date of

28/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Arena Smart Apps
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -Jabal Alhussein -alLid St,
P.O.Box: 921219, 11192
Applicant for
P.O.Box 921219 -11192 Amman -Jabal
Correspondence
Alhussein -alLid St
Trademark
169101
Class
35

Goods/Services
Management (advisory service for business), Marketing esearch
Compilation of information into databases, Business
Investigation, Appraisals (Business)

28/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة ارينا للتطبيقات الذكية
االردن
 م. م.ذ

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

,٩٢١٢١٩:ب. ص،  شارع اللد- جبل الحسين- عمان
١١١٩٢
 شارع اللد- جبل الحسين-  عمان١١١٩٢ -٩٢١٢١٩ ب.ص
35

الصنف

١٦٩١٠١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تجميع المعلومات في قواعد البيانات,  أبحاث التسويق,خدمات المشورة في إدارة االعمال
 تقييم االعمال,تقصي التحقيقات في االعمال
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Date of

05/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Sharhabeel Taha Yousef
Khalaf
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city\ street Amman -Jabal Alhussein
P.O.Box: 923444, 11192
Applicant for
P.O.Box 923444 -11192 AmmanCorrespondence
Alshmesani- Althaqafa st
Trademark
169102
Class
35

Goods/Services
Appraisals(Business), Book keeping Business consultancy
Tax preparation Business consultancy (professional)
cost price analysis

05/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شرحبيل طه يوسف خلف

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

,٩٢٣٤٤٤:ب. ص، جبل الحسين-  الشارع عمان/المدينة
١١١٩٢
١١١٩٢ -٩٢٣٤٤٤ ب.شارع الثقافة ص-الشميساني- عمان
35

الصنف

١٦٩١٠٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 اعداد الضرائب استشارات االعمال, استشارات االعمال, مسك الدفاتر, تقييم االعمال
المھنية تحليل أسعار التكلفة
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تاريخ ايداع الطلب:

16/12/2018

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

بنك االثمار ش.م.ب )م(
بحرين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

صندوق بريد  ٢٨٢٠المنامة ،البحرين ،

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
36
الصنف
١٦٩٢٣٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االعمال المصرفية؛ .نظام الخدمات المصرفية التي تؤدي عن بعد )من المنزل  -عن طريق
الكمبيوتر او الھاتف مثال( .خدمات بطاقة االئتمان .بطاقات االنتمان )اصدار بطافات االئتمان(,
خدمات بطاقات المدين )مثيلة لبطاقات االعتماد اال انھا تخصم مباشرة من حساب المستفيد(.
خدمات التمويل ,الصمانات« ,نظام الخدمات المصرفية التي تؤدي عن بعد )في المنازل  -عن
طريق الكمبيوتر او الھاتف مثال( .اصدار البطاقات اإلنتمانية .صرف الرھونات؛ بنوك االدخار.
اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االحمر والذھبي

16/12/2018

Date of

Applicant Name:
)Ithmaar Bank B.S.C. (c
Nationality
: BAHRAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box 2820, Manama, Bahrain,

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman - Jordan
169230
Class
36

Trademark

Goods/Services
Banking, Banking (Home -—); Credit card services; Credit
;cards (Issuance of —);Debit cardservices; Financing services
;Guarantees; Home banking; Issuance of credit cards
Mortgage banking; Savings banks.
Special condition: Claiming red and gold colors.

265

تاريخ ايداع الطلب:

16/12/2018

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

شركة االثمار القابضة ش.م.ب.
بحرين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

صندوق بريد  ٢٨٢٠المنامة ،البحرين ،

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
36
الصنف
١٦٩٢٣٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
توظيف رؤوس االموال ،توظيف رؤوس االموال ،ادارة )ادارة مالية(.
اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االحمر والذھبي

16/12/2018

Date of

Applicant Name:
Ithmaar Holding B.S.C.
Nationality
: BAHRAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box 2820, Manama, Bahrain,

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169232
Class
36

Trademark

Goods/Services
Capital investments; Investment (Capital –); Management
(Financial –).
Special condition: Claiming red and gold colors.
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Date of

16/05/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Energy Bank LLC
Nationality
: QATAR
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Alsadd - Suhaim Bin Hamad Street, Al
Mana’a Tower, 14th floor, P.O. Box 22633,
Doha, Qatar
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169087
Class
36

Goods/Services
Banking services, Financial and monetary affairs services, Real
estate affairs services.
Special condition: Claiming blue & its' shades and yellow & its'
shades colors.

16/05/2019

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.بنك الطاقة ذ
قطر
شركة اجنبية

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

.ب. ص،١٤  الطابق، برج المانع، شارع سحيم بن حمد- السد
 قطر، الدوحة،٢٢٦٣٣
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
36
الصنف
١٦٩٠٨٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.الخدمات المصرفية وخدمات الشؤون المالية والنقدية وخدمات الشؤون العقارية
. مع المطالبة بااللوان االزرق ودرجاته واالصفر ودرجاته:اشتراطات خاصة

267

Date of

29/09/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
PayPal, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2211 North First Street, San Jose,
California 95131

Goods/Services
Financial services, namely, electronic funds transfer; clearing
and reconciling financial transactions; providing a wide variety
of payment and financial services, namely, credit card services,
issuing credit cards and lines of credit, electronic payment
services involving electronic processing and subsequent
transmission of bill payment data, bill payment services with
guaranteed payment delivery, all conducted via a global
communications network; credit card and debit card transaction
processing services; providing payment and financial services,
namely, creating, preparing, managing, sending, processing,
tracking, and reconciling invoices; reimbursement of funds for
disputed items in the field of electronic payment purchases;
providing purchase protection services for goods and services
purchased by others via a global computer network and
wireless networks; credit card transaction processing services;
credit services, namely, providing revolving credit account
services; bill payments services; providing electronic mobile
payment services for others; credit card and payment
processing services; electronic foreign exchange payment
processing; payment processing services, namely, providing
virtual currency transaction processing services for others.
Special condition: Claiming colors dark blue, medium blue,
light blue and white per the specimen filed at the Trademark
Office

:تاريخ ايداع الطلب

. انك،باي بال
امريكا
شركة اجنبية

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

 كاليفورنيا، سان ھوزيه، نورث فيرست ستريت٢٢١١
٩٥١٣١

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
169023
Class
36

29/09/2019

-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١
36

الصنف

١٦٩٠٢٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الخدمات المالية وتحديداً خدمات التحويل االلكتروني لألموال؛ المقاصة وتسوية المعامالت
المالية؛ توفير مجموعة كبيرة من خدمات الدفع والخدمات المالية وتحديداً خدمات بطاقات
االئتمان وإصدار بطاقات االئتمان واالعتمادات االئتمانية وخدمات الدفع اإللكتروني التي تشمل
خدمات الدفع اإللكتروني التي تشمل معالجة بينات دفع الفواتير ونقلھا الحقا ً وخدمات دفع
الفواتير مع ضمانة تسليم الدفعة ويتم كل ما سبق ذكره عبر شبكة اتصاالت عالمية؛ خدمات
معالجة معامالت بطاقات االئتمان وبطاقات السحب؛ توفير خدمات الدفع والخدمات المالية
وتحديداً إنشاء الفواتير وتحضيرھا وإدارتھا وإرسالھا ومعالجتھا وتعقبھا وتسويتھا؛ سداد
االموال المتعلقة بالمواد المتنازع عليھا في مجال المشتريات عن طريق الدفع االلكتروني؛
توفير خدمات حماية عملية الشراء للمنتجات والخدمات التي يتم شراؤھا من الغير عبر شبكة
حاسوبية عالمية وشبكات السلكية؛ خدمات معالجة معامالت بطاقات االئتمان؛ خدمات االئتمان
وتحديدا توفير خدمات حساب االئتمان الدوار؛ خدمات دفع الفواتير؛ توفير خدمات الدفع
االلكتروني النقال للغير؛ خدمات بطاقات االئتمان ومعالجة عمليات الدفع؛ خدمات عمليات
الدفع االلكترونية لصرف العمالت األجنبية؛ خدمات معالجة عمليات الدفع وتحديدا توفير
.خدمات معالجة معامالت العملة االفتراضية للغير

 األزرق، األزرق المتوسط الدرجة، العالمة محددة بااللوان األزرق الداكن:اشتراطات خاصة
الفاتح واألبيض حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات التجارية
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Date of

26/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Name Applicant:
SAINT-GOBAIN WEBER
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Rue de Brie 77170 SERVON (FRANCE)

Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
169202
Class
37

Goods/Services
Information on construction and on building and insulation
materials; rental of construction tools, machines and
equipment; construction; mixing, pumping and casting of fluid
mortars for floors; renovation and maintenance of buildings;
building insulation; cleaning of buildings; demolition of
buildings; removal of building and construction debris.

26/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

جوبين ويبر-سانت
فرنسا
شركة اجنبية

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

( سيرفون )فرنسا٧٧١٧٠ رو دي بري

37

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٦٩٢٠٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
معلومات عن االنشاء والبناء ومواد العزل؛ تأجير ادوات واالت ومعدات اإلنشاء؛ االنشاء؛
خلط وضخ وسبك المالط للبالط او االرضيات؛ تجديد ترميم وصيانة المباني؛ تنظيف المباني؛
حطام البناء واالنشاء
ھدم المباني؛ إزالة
ِ
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Date of

26/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
SAINT-GOBAIN WEBER
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Rue de Brie 77170 SERVON (FRANCE)

Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
169196
Class
37

26/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

جوبين ويبر-سانت
فرنسا
شركة اجنبية

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

( سيرفون )فرنسا٧٧١٧٠ رو دي بري

37

Goods/Services
Information on construction and on building and insulation
materials; rental of construction tools, machines and equipment;
construction; mixing, pumping and casting of fluid mortars for
floors; renovation and maintenance of buildings; building
insulation; cleaning of buildings; demolition of buildings; removal
of building and construction debris.

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٦٩١٩٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
معلومات عن االنشاء والبناء ومواد العزل؛ تأجير ادوات واالت ومعدات اإلنشاء؛ االنشاء؛
خلط وضخ وسبك المالط للبالط او االرضيات؛ تجديد ترميم وصيانة المباني؛ تنظيف
حطام البناء واالنشاء
المباني؛ ھدم المباني؛ إزالة
ِ
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تاريخ ايداع الطلب:

16/10/2019

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

بنك عوده ش.م.ل.
لبنان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

مبنى عوده بالزا ،باب إدريس ،ص.ب ،٢٥٦٠-١١ .رياض
الصلح ،بيروت  ،١١٠٧ ٢٨٠٨لبنان.
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
38
الصنف
١٦٩٠٨٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االتصال بالتلفون الخلوي ،توفير غرف الدردشة عبر االنترنت ،االتصال بالتليفونات ،إرسال
الرسائل ،االتصاالت السلكية والالسلكية ،االتصال بالتليفونات.

16/10/2019

Date of

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
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169080
Class
38

Trademark

Goods/Services
Cellular telephone communication; Chatrooms (Providing
;internet —); Communications by telephone; Message sending
Telecommunication; Telephone (Communications by—).
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تاريخ ايداع الطلب:

19/12/2019

اسم طالب التسجيل:

روتانا للخدمات االعالنية المحدودة

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Rotana Media Services
Limited
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box 53025, Postal Code 21583Al
Rahab District, Palestine Street, Jeddah
Saudi Arabia

ص ب ٥٣٠٢٥الرمز البريدي ٢١٥٨٣حي الرحاب ،شارع
فلسطين ،ج ّدة ،السعودية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٠٥٧

19/12/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات االتصاالت على الھواء؛ الخدمات المقدّمة عبر االنترنت؛ خدمات االتصاالت بعيدة
المدى ،تحديدا :خدمات البث واإلرسال للبرامج اإلذاعية والتلفزيونية لألصوات والصور
والمعلومات وأيضا عبر األسالك أو الكوابل أو االقمار الصناعية أو اإلذاعة أو شبكات
الحاسوب العالمية أو األخرى والمعدّات التقنية المشابھة؛ خدمات االتصاالت بعيدة المدى
للمعلومات )بما يتضمّن صفحات المواقع اإللكترونية( وبرامج الحاسوب وغيرھا من البيانات؛
خدمات البريد االلكتروني وتوفير الدخول للمستخدمين لإلنترنت )مزودي اإلنترنت(؛ خدمات
توفير توصيالت اإلتصاالت بعيدة المدى إلى اإلنترنت أو قواعد البيانات؛ خدمات مداخل
االتصاالت بعيدة المدى؛ خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت )التجارة اإللكترونية(؛ خدمات
جمع والتزويد باألخبار والرسائل والمعلومات والوكاالت الصحفية والمعلومات غير التجارية

Applicant for
Correspondence

38

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169057
Class
38

Trademark

Goods/Services
;on-air communication services; online services
telecommunication services, in particular broadcasting and
transmission of radio and television programs, of sound and
images and information, also via wire, cable, satellite, radio,
global or other computer network and similar technical
equipment; telecommunications of information (including web
pages), computer programs and any other data; electronic mail
services, providing user access to the internet (service
providers); providing telecommunications connections to the
;internet or databases; telecommunication gateway services
online retail services (e-commerce); collection and supply of
news, messages and information, agency for press and noncommercial information.
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تاريخ ايداع الطلب:

19/12/2019

اسم طالب التسجيل:

روتانا للخدمات االعالنية المحدودة

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Rotana Media Services
Limited
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box 53025, Postal Code 21583 Al
Rahab District, Palestine Street, Jeddah
Saudi Arabia

ص ب  ،٥٣٠٢٥الرمز البريدي  ،٢١٥٨٣حي الرحاب ،شارع
فلسطين ،ج ّدة ،السعودية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٠٥٥

19/12/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات االتصاالت على الھواء؛ الخدمات المقدّمة عبر االنترنت؛ خدمات االتصاالت بعيدة
المدى ،تحديدا :خدمات البث واإلرسال للبرامج اإلذاعية والتلفزيونية لألصوات والصور
والمعلومات وأيضا عبر األسالك أو الكوابل أو االقمار الصناعية أو اإلذاعة أو شبكات
الحاسوب العالمية أو األخرى والمعدّات التقنية المشابھة؛ خدمات االتصاالت بعيدة المدى
للمعلومات )بما يتضمّن صفحات المواقع اإللكترونية( وبرامج الحاسوب وغيرھا من البيانات؛
خدمات البريد االلكتروني وتوفير الدخول للمستخدمين لإلنترنت )مزودي اإلنترنت(؛ خدمات
توفير توصيالت اإلتصاالت بعيدة المدى إلى اإلنترنت أو قواعد البيانات؛ خدمات مداخل
االتصاالت بعيدة المدى؛ خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت )التجارة اإللكترونية(؛ خدمات
جمع والتزويد باألخبار والرسائل والمعلومات والوكاالت الصحفية والمعلومات غير التجارية

Applicant for
Correspondence

38

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169055
Class
38

Trademark

Goods/Services
;on-air communication services; online services
telecommunication services, in particular broadcasting and
transmission of radio and television programs, of sound and
images and information, also via wire, cable, satellite, radio,
global or other computer network and similar technical
equipment; telecommunications of information (including web
pages), computer programs and any other data; electronic mail
services, providing user access to the internet (service
providers); providing telecommunications connections to the
;internet or databases; telecommunication gateway services
online retail services (e-commerce); collection and supply of
news, messages and information, agency for press and noncommercial information.
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تاريخ ايداع الطلب:

19/12/2019

اسم طالب التسجيل:

روتانا للخدمات االعالنية المحدودة

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Rotana Media Services
Limited
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box 53025, Postal Code 21583 Al
Rahab District, Palestine Street, Jeddah
Saudi Arabia

ص ب  ،٥٣٠٢٥الرمز البريدي  ،٢١٥٨٣حي الرحاب ،شارع
فلسطين ،ج ّدة ،السعودية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٣٨

19/12/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات االتصاالت على الھواء؛ الخدمات المقدّمة عبر االنترنت؛ خدمات االتصاالت بعيدة
المدى ،تحديدا :خدمات البث واإلرسال للبرامج اإلذاعية والتلفزيونية لألصوات والصور
والمعلومات وأيضا عبر األسالك أو الكوابل أو االقمار الصناعية أو اإلذاعة أو شبكات
الحاسوب العالمية أو األخرى والمعدّات التقنية المشابھة؛ خدمات االتصاالت بعيدة المدى
للمعلومات )بما يتضمّن صفحات المواقع اإللكترونية( وبرامج الحاسوب وغيرھا من البيانات؛
خدمات البريد االلكتروني وتوفير الدخول للمستخدمين لإلنترنت )مزودي اإلنترنت(؛ خدمات
توفير توصيالت اإلتصاالت بعيدة المدى إلى اإلنترنت أو قواعد البيانات؛ خدمات مداخل
االتصاالت بعيدة المدى؛ خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت )التجارة اإللكترونية(؛ خدمات
جمع والتزويد باألخبار والرسائل والمعلومات والوكاالت الصحفية والمعلومات غير التجارية

Applicant for
Correspondence

38

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169238
Class
38

Trademark

Goods/Services
;on-air communication services; online services
telecommunication services, in particular broadcasting and
transmission of radio and television programs, of sound and
images and information, also via wire, cable, satellite, radio,
global or other computer network and similar technical
equipment; telecommunications of information (including web
pages), computer programs and any other data; electronic mail
services, providing user access to the internet (service
providers); providing telecommunications connections to the
;internet or databases; telecommunication gateway services
online retail services (e-commerce); collection and supply of
news, messages and information, agency for press and noncommercial information.

274

تاريخ ايداع الطلب:

19/12/2019

اسم طالب التسجيل:

روتانا للخدمات االعالنية المحدودة

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Rotana Media Services
Limited
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box 53025, Postal Code 21583 Al
Rahab District, Palestine Street, Jeddah
Saudi Arabia

ص ب  ،٥٣٠٢٥الرمز البريدي  ،٢١٥٨٣حي الرحاب ،شارع
فلسطين ،ج ّدة ،السعودية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٠٥٩

19/12/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات االتصاالت على الھواء؛ الخدمات المقدّمة عبر االنترنت؛ خدمات االتصاالت بعيدة
المدى ،تحديدا :خدمات البث واإلرسال للبرامج اإلذاعية والتلفزيونية لألصوات والصور
والمعلومات وأيضا عبر األسالك أو الكوابل أو االقمار الصناعية أو اإلذاعة أو شبكات
الحاسوب العالمية أو األخرى والمعدّات التقنية المشابھة؛ خدمات االتصاالت بعيدة المدى
للمعلومات )بما يتضمّن صفحات المواقع اإللكترونية( وبرامج الحاسوب وغيرھا من البيانات؛
خدمات البريد االلكتروني وتوفير الدخول للمستخدمين لإلنترنت )مزودي اإلنترنت(؛ خدمات
توفير توصيالت اإلتصاالت بعيدة المدى إلى اإلنترنت أو قواعد البيانات؛ خدمات مداخل
االتصاالت بعيدة المدى؛ خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت )التجارة اإللكترونية(؛ خدمات
جمع والتزويد باألخبار والرسائل والمعلومات والوكاالت الصحفية والمعلومات غير التجارية

Applicant for
Correspondence

38

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169059
Class
38

Trademark

Goods/Services
;on-air communication services; online services
telecommunication services, in particular broadcasting and
transmission of radio and television programs, of sound and
images and information, also via wire, cable, satellite, radio,
global or other computer network and similar technical
equipment; telecommunications of information (including web
pages), computer programs and any other data; electronic mail
services, providing user access to the internet (service
providers); providing telecommunications connections to the
;internet or databases; telecommunication gateway services
online retail services (e-commerce); collection and supply of
news, messages and information, agency for press and noncommercial information.
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Date of

09/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Asharq News Services Ltd
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Unit 04, 05, 06, 07, Level 4, The Exchange,
Dubai International Financial Centre, P O
Box 72148, Dubai, United Arab Emirates
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169252
Class
38

Goods/Services
Providing news agencies services; television & radio
broadcasting station; television & radio broadcasting via
encrypted & open channel.
Special condition: The registration of this trademark should be
in red and white colors according to the print filed with the
application

09/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

الشرق للخدمات اإلخبارية المحدودة
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

 مركز،  ذا اكسشانج، ٤  الطابق، ٠٧ ، ٠٦ ، ٠٥ ، ٠٤ وحده
 اإلمارات العربية،  دبي، ٧٢١٤٨ .ب. ص، دبي المالي العالمي
المتحدة
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
38
الصنف
١٦٩٢٥٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 البث،( محطات البث التلفزيوني واإلذاعي )الراديو،(توفير خدمات وكاالت األنباء )األخبار
.التلفزيوني واإلذاعي )الراديو( عبر قنوات مشفرة ومفتوحة
 ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باللون االحمر واالبيض وذلك:اشتراطات خاصة
.بموجب النموذج المودع مع الطلب
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Date of

22/09/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
H2V PRODUCT
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Rue du Poirier 14650 CARPIQUET France

Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169048
Class
39

Goods/Services
Gas supplying [distribution]; Supply of waste heat; Distribution
of heat; Distribution of gas; Distribution of energy;
Transmission of oil or gas through pipelines; Delivery of fuel;
Arrangement of the transportation of fuels; Information and
advisory services in relation to the distribution of energy;
Consultancy services relating to the distribution of electricity;
Fuel distribution services; Pipeline transport of gases;
Transportation of dry gas; Transport and distribution of natural
gas and liquefied gas; Transport of natural gas; Marine
transport of liquefied natural gas.
Special condition: Claiming blue and green colors

22/09/2019

:تاريخ ايداع الطلب

في برودكت2 إتش
فرنسا
شركة اجنبية

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

 كاربيكيه فرنسا١٤٦٥٠ رو دو بورير

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
39
الصنف
١٦٩٠٤٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 توزيع، توزيع الغاز، توزيع الحرارة، توريد المخلفات الحرارية،(توريد الغاز )التوزيع
 خدمات، ترتيب و تنظيم نقل الوقود، توصيل الوقود، نقل النفط أو الغاز عبر األنابيب،الطاقة
 الخدمات اإلستشارية المتعلقة بتوزيع،المعلومات و اإلستشارات المتعلقة بتوزيع الطاقة
 نقل و توزيع، نقل الغاز الجاف، نقل الغازات عبر األنابيب، خدمات توزيع الوقود،الكھرباء
 النقل البحري للغاز الطبيعي، خدمات نقل الغاز الطبيعي،الغاز الطبيعي و الغاز المسال
.المسال

 مع المطالبة باللونين األزرق و األخضر:اشتراطات خاصة
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Date of

21/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Eat Group Holding Limited
Nationality
: BRITISH VIRGIN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Craigmuir Chambers, P.O Box 71, Road
Town, Tortola, VG 1110,
British Virgin Islands
Applicant for
Correspondence
Trademark

21/10/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة ايت جروب ھولدينج ليمتيد
جزر العذارى البريطانية
شركة اجنبية

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

 في جي، تورتوال، روود تاون،٧١ .ب. ص،كريجميور تشامبرز
 جزر العذارى البريطانية،١١١٠

Trimark Consulting Company (Trimark)
٧٧٨٠  ب.شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك(ص
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
،  وادي صقرة، شارع الشريف ناصر بن جميل٧١ ١١١١٨ Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
169070
Class
39
39
الصنف
١٦٩٠٧٠

Goods/Services
Food delivery
The registration of this mark does not give owners the
exclusive right to use word (eat delivery) whenever appearing
independently or separately from the mark

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توصيل الطعام
(eat delivery) ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
كوحدة واحدة بمعزل عن العالمه
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Date of

12/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
A&K S.a.r.l.
Nationality
: LUXEMBOURG
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 8-10 Rue Mathias Hardt, Luxembourg
LUXEMBOURG L-1717
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169108
Class
39

Goods/Services
Travel agency services, namely, making reservations and
bookings for transportation for tourists and travelers; travel
information services; reservation and booking of seats for
travel; tour ticket reservation services; arranging and
conducting travel and sightseeing tours; arranging and
conducting safari tours, river tours, and expeditionary tours;
travel guide and travel escort services; transportation of
passengers and passengers’ luggage by boat, airplane, railway,
barge and land motor vehicle; arranging the rental of cars.

12/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

.ال.آر.ايه.ايه آند كيه اس
لوكسيمبورغ
شركة اجنبية

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

١٧١٧- لوكسمبورغ لوكسمبورغ ال، رو ماثياس ھارت٨-١٠

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
39
الصنف
١٦٩١٠٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،خدمات وكاالت السفر وبالتحديد إجراء الحجوزات والحجز لوسائل النقل للسياح والمسافرين
، خدمات حجوزات التذاكر السياحية، حجوزات وحجز المقاعد للسفر،خدمات معلومات السفر
 ترتيب وإجراء جوالت السفاري،ترتيب وإجراء جوالت السفر ومشاھدة المعالم السياحية
 خدمات المرشد السياحي للسفر ومرافقين،وجوالت عبر األنھار والجوالت االستكشافية
 نقل الركاب وأمتعة الركاب بالقوارب والطائرات والسكك الحديدية والسفن الكبيرة،السفر
. ترتيب تأجير السيارات،والمركبات البرية
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Date of

12/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
A&K S.a.r.l.
Nationality
: LUXEMBOURG
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 8-10 Rue Mathias Hardt, Luxembourg
LUXEMBOURG L-1717
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street Amman - Jordan
169109
Class
39

Goods/Services
Travel agency services, namely, making reservations and
bookings for transportation for tourists and travelers; travel
information services; reservation and booking of seats for
travel; tour ticket reservation services; arranging and
conducting travel and sightseeing tours; arranging and
conducting safari tours, river tours, and expeditionary tours;
travel guide and travel escort services; transportation of
passengers and passengers’ luggage by boat, airplane, railway,
barge and land motor vehicle; arranging the rental of cars.
Special condition: Claiming navy color.

12/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

.ال.آر.ايه.ايه آند كيه اس
لوكسيمبورغ
شركة اجنبية

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

١٧١٧- لوكسمبورغ لوكسمبورغ ال، رو ماثياس ھارت٨-١٠

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
39
الصنف
١٦٩١٠٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،خدمات وكاالت السفر وبالتحديد إجراء الحجوزات والحجز لوسائل النقل للسياح والمسافرين
، خدمات حجوزات التذاكر السياحية، حجوزات وحجز المقاعد للسفر،خدمات معلومات السفر
 ترتيب وإجراء جوالت السفاري،ترتيب وإجراء جوالت السفر ومشاھدة المعالم السياحية
 خدمات المرشد السياحي للسفر ومرافقين،وجوالت عبر األنھار والجوالت االستكشافية
 نقل الركاب وأمتعة الركاب بالقوارب والطائرات والسكك الحديدية والسفن الكبيرة،السفر
. ترتيب تأجير السيارات،والمركبات البرية

. مع المطالبة باللون النيلي:اشتراطات خاصة
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Date of

06/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

khaled ibrahim abed al
ghani dawas
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman-lwebdeh , P.O.Box: 1521, 11910

Applicant for
P.O.Box 1521 -11910 amman-lwebdeh
Correspondence
Trademark
169097
Class
39

Goods/Services
arranging for tours, reservation travel, tours arranging,
transport of travelers
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (travel, peace)if used separately from the mark

39

الصنف

06/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

خالد ابراھيم عبد الغني دواس

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
١١٩١٠ ,١٥٢١:ب. ص، اللويبدة- عمان

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

اللويبدة-  عمان١١٩١٠ -١٥٢١ ب.ص

عنوان التبليغ

١٦٩٠٩٧

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 نقل المسافرين، الحجز للسفر، تنظيم الرحالت السياحية،تنظيم الرحالت
(peace ,travel) ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
بمعزل عن العالمه
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تاريخ ايداع الطلب:

28/01/2020

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

شركة ارينا للتطبيقات الذكية
االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Arena Smart Apps
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -Jabal Alhussein -alLid St,
P.O.Box: 921219, 11192

عمان -جبل الحسين  -شارع اللد  ،ص.ب,٩٢١٢١٩:
١١١٩٢
ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١٢١٩عمان -جبل الحسين  -شارع اللد
١٦٩١٠٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات نقل الرسائل والبضائع ,خمات النقل )نقل الرسائل او البضائع (
تسليم الرسائل ,تسليم الطرود

الصنف

28/01/2020

Date of

39

Applicant for
P.O.Box 921219 -11192 Amman -Jabal
Correspondence
Alhussein -alLid St
Trademark
169100
Class
39

Goods/Services
)Courier services,Delivery (messages
Parcel delivery

282

تاريخ ايداع الطلب:

22/09/2019

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

إتش 2في برودكت
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

رو دو بورير  ١٤٦٥٠كاربيكيه فرنسا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
40
الصنف
١٦٩٠٤٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
توليد الطاقة الكھربائية باستخدام عزل الكربون ،الخدمات اإلستشارية المتعلقة بتوليد الطاقة
الكھربائية.
اشتراطات خاصة :مع المطالبة باللونين األزرق و األخضر

22/09/2019

Date of

Applicant Name:
H2V PRODUCT
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Rue du Poirier 14650 CARPIQUET France

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169047
Class
40

Trademark

Goods/Services
;Generation of electrical power using carbon sequestration
Consultancy services relating to the generation of electrical
power.
Special condition: Claiming blue and green colors

283

Date of

02/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

ORANGE BRAND
SERVICES LIMITED
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 3 More London Riverside, London, SE1
2AQ, United Kingdom
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169034
Class
41

02/10/2019

:تاريخ ايداع الطلب

اورانج براند سيرفيسز ليمتد

:اسم طالب التسجيل

بريطانيا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 المملكة، ايه كيو٢ ١  اس إي، لندن، مور لندن ريفرسايد٣
المتحدة
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
41
الصنف
١٦٩٠٣٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

YO
Goods/Services
Education and training services; entertainment services; sporting and
cultural activities; information relating to education, entertainment,
sporting and cultural events provided on-line from a computer
database or the Internet or provided by other means; electronic
games services provided from a computer database or by means of
the Internet; video, audio and computer games rental services; radio
and television entertainment services; publishing and production of
music, films (other than advertising films), radio and television
programmes and of teleshopping and webshopping programmes;
organising of games and competitions; providing on-line electronic
publications; providing programs for consumer video games and
handheld game apparatus via wireless communication (non
downloadable); publication of electronic books and journals on-line;
provision of movie, television and music video entertainment via an
interactive web site; publication of texts in electronic format or
otherwise; publishing and production services for sound and/or visual
media; Art exhibition services; Exhibition services for entertainment
purposes; Exhibition services for educational purposes; organisation,
production and presentation of music concerts, musical, theatrical
and video performances, festivals, tours and other musical and
cultural performances, events and activities; organisation,
management or arrangement of video games events; post-production
editing services in the field of music, videos and films; news
programming services for transmission across the Internet; arranging
and conducting of conferences, seminars, symposia, tutorials,
workshops, courses, conventions and exhibitions; interactive and
distance learning or training courses and sessions provided on-line
via a telecommunications link or computer network or provided by
other means; translation services; art gallery services provided online via a telecommunications link; gaming services; club services;
ticket reservation and booking services for entertainment, sporting
and cultural events; electronic library services for the supply of
electronic information (including archive information) in the form of
electronic texts, audio and/or video information and data, games and
amusements; provision and operation of electronic conferencing;
providing digital music (not downloadable) from the Internet;
providing photographs, pictures, graphics, sound bites, films, videos
and audio-visual programmes (not downloadable) on-line or from
computer databases or the Internet or Internet websites; photography
services; business mentoring; provision of information and advice
relating to all of the aforesaid services.
Special condition: The applicant undertakes to use the trademark
along with brand of (orange)

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 معلومات، األنشطة الثقافية والرياضية، خدمات ترفيھية،خدمات التعليم والتدريب
حول أحداث تعليمية وترفيھية ورياضية وثقافية توفرھا الشبكة من قاعدة بيانات
 خدمات األلعاب اإللكترونية،الحاسب اآللي أو شبكة اإلنترنت أو غيرھا من الوسائل
 خدمات تأجير،التي توفرھا قاعدة بيانات الحاسب اآللي أو وسائل شبكة اإلنترنت
 خدمات الترفيه عن طريق التلفاز أو،معدات فيديوية وسمعية والعاب الكمبيوتر
 نشر وإنتاج الموسيقى واألفالم )بخالف االفالم الدعائية( وبرامج التلفاز،الراديو
، تنظيم األلعاب والمسابقات،والراديو وبرامج التسوق عن بعد أو عبر اإلنترنت
 توفير البرامج لمستھلكي العاب،توفير المطبوعات اإللكترونية على شبكة اإلنترنت
الفيديو و اجھزة األلعاب الكفية )المحمولة باليد( عبر االتصال الالسيلكي )غير القابلة
 توفيرالترفيه الفيديوي، نشر الكتب والصحف اإللكترونية عبر االنترنت،(للتحميل
 نشر النصوص بشكل إلكتروني أو،لالفالم والتلفزيون والموسيقى عبر موقع تفاعلي
، خدمات المعارض الفنية، نشر خدمات اإلعالم المسموع والمرئي وإنتاجه،غيره
 تنظيم وإنتاج،  خدمات المعارض للغايات التعليمية،خدمات المعارض لغايات الترفيه
وتقديم الحفالت واالحداث واالنشطة الموسيقية والعروض الموسيقية والمسرحية
 تنظيم،والفيديوية والمھرجانات والجوالت وغيرھا من العروض الموسيقية والثقافية
 خدمات التحرير بعد اإلنتاج في مجال،وإدارة أو اعداد مناسبات ألعاب الفيديو
، خدمات برمجة األخبار إلرسالھا عبر شبكة اإلنترنت،الموسيقى والفيديو واألفالم
إعداد وإدارة المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمواد التعليمية وورشات العمل
 جلسات ودورات تعليمية فعالة وعن بعد متوفرة،والدورات والمؤتمرات والمعارض
على الشبكة عن طريق وسائل االتصال عن بعد أو شبكة الحاسب اآللي أو عن طريق
 خدمات المتاحف الفنية المتوفرة على الشبكة، خدمات الترجمة،أي وسائل أخرى
 خدمات الحجز، خدمات النوادي، خدمات األلعاب،عن طريق وسائل االتصال عن بعد
 خدمات المكتبات اإللكترونية،وحجز التذاكر لألحداث الثقافية والرياضية والترفيھية
لتوفير معلومات إلكترونية بما في ذلك معلومات أرشيفية على شكل نصوص
 توفير وتشغيل،أو سمعية واأللعاب والترفيه/إلكترونية ومعلومات وبيانات صورية و
 توفير موسيقى رقمية )غير قابلة للتحميل( من شبكة،المؤتمرات اإللكترونية
 توفير الصور الفوتوغرافية والصور والرسومات ووحدات تخزين حاسوبي،اإلنترنت
للصوت واألفالم والفيديو والبرامج السمعية والبصرية )غير القابلة للتحميل( على
شبكة االنترنت أو من قواعد بيانات الحاسب اآللي أو وسائل شبكة اإلنترنت أو
 خدمات المعلومات، توجيه األعمال، خدمات التصوير الفوتوغرافي،مواقع االنترنت
.والمشورة فيما يتعلق بجميع الخدمات المذكورة أعاله

 يتعھد مقدم الطلب باستخدام العالمة بالتزامن مع العالمة التجارية:اشتراطات خاصة
(orange)
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Date of

18/11/2019

18/11/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة المتكاملة لتدريب الطيران

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١٧٣١ ,٣٠٤:ب. ص، شارع الوكاالت- عمان

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

شارع الوكاالت-  عمان١١٧٣١ -٣٠٤ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Total Aviation Traning
company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -marj al hamam , P.O.Box: 304,
11731
Applicant for
P.O.Box 304 -11731 amman -marj al
Correspondence
hamam
Trademark
169098
Class
41

Goods/Services
Aviation Training , Arranging and conducting of seminars for
aviation ,Instruction services for aviation , workshops and
training Arranging and conducting for aviation
The registration of this mark does not give owners the
exclusive right to use the common word separately from the
mark

41

الصنف

١٦٩٠٩٨

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تنظيم,  خدمات التدريس للطيران, تنظيم وإدارة الحلقات الدراسية للطيران, تدريب الطيران
وإدارة ورشات العمل والتدريب للطيران
ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة والوصفية
بمعزل عن العالمه
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تاريخ ايداع الطلب:

27/11/2019

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

تارجيت براندز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١٠٠٠نيكوليت مول ،مينيابوليس ،مينيسوتا ،٥٥٤٠٣
الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
41
الصنف
١٦٩٠٣٢

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
169032
Class
41

Trademark

CASALUNA
من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات نشر ،خدمات تعليمية في مجال النوم و السالمة والتأمل
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء٨٨/٤٨٠،٤٠٦:
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٦/١٩ :

Goods/Services
Publishing services; educational services in the area of sleep,
wellness and meditation
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88/480,406
Claim Date: 19/06/2019
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Date of

03/12/2019

03/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

ع.م.شركة الفارس الوطنية لالستثمار والتصدير ش

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساھمة عامة
١١٩٥٣ ,٤١٤:ب. ص، ١ط-مجمع ابراج مكة-شارع مكة

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

١ط-مجمع ابراج مكة- شارع مكة١١٩٥٣ -٤١٤ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

AL Faris National
Company for lnvestment
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Mecca St-.Mecca towers-complex#172-1
floor, P.O.Box: 414, 11953
Applicant for
P.O.Box 414 -11953 Mecca St-.Mecca
Correspondence
towers-complex#172-1 floor
Trademark
169020
Class
41

Goods/Services
Hold Specialized Training programms &information technology

41

الصنف

١٦٩٠٢٠

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
عقد برامج تدريب متخصصة في مجال االعمال تكنولوجيا المعلومات
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Date of

16/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
42
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
SOCIETIES
Applicant Career
Applicant Address 96, boulevard Bessieres, 75017 Paris,
France
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169082
Class
41

16/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

42
فرنسا
جمعية

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

 فرنسا، باريس٧٥٠١٧ ، بوليفارد بيسيريس،٩٦

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
41
الصنف
١٦٩٠٨٢

Goods/Services
Providing of training; teaching; education; education and training
services, notably in the field of computer hardware and computer
code; interactive training and provision of training information on
any computer network, open or closed, including the Internet;
schools, educational institutes and training schools; organization
and conduct of educational examinations and of workshops
[training]; entertainment services; organization of competitions
[education or entertainment]; arranging and conducting of
colloquiums, conferences, events, workshops or congresses
[training]; organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; booking of seats for shows.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات التعليم والتدريب وخاصة في مجال، التعليم، التدريس،توفير خدمات التدريب
 التدريب التفاعلي وتوفير معلومات التدريب على أي،أجھزة الكمبيوتر وشيفرة الكمبيوتر
 المدارس والمعاھد التعليمية،شبكة كمبيوتر مفتوحة أو مغلقة بما في ذلك اإلنترنت
 خدمات،[ تنظيم وإجراء االمتحانات التعليمية وورش العمل ]التدريب،ومدارس التدريب
 ترتيب وإجراء الندوات أو المؤتمرات أو،[ تنظيم المسابقات ]التعليم أو الترفيه،الترفيه
 تنظيم المعارض لألغراض الثقافية أو،[الفعاليات أو ورش العمل أو المؤتمرات ]التدريب
. حجز المقاعد للعروض،التعليمية
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تاريخ ايداع الطلب:

22/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الريا لاللعاب الاللكترونية م.خ.م

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مساھمة خاصة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

al rayya for electronic
games
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address amman/um matloaa al aslameya, P.O.Box:
719, 1118

عمان /ام مطلوع االسليمية  ،ص.ب١١١٨ ,٧١٩:

المحامي نزار عبيداتص.ب  ١١١٩٠ -٩٢٦٥٤٤شارع
زھران -ابراج اعمار-الطابق االول -عمان  -االردن
١٦٩٣٢٦

22/01/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات االلعاب المقدمة عبر االنترنت بواسطة شبكة كمبيوتر  ،خدمات ترفيھية  ،تاجير
االلعاب و الدمى  ،االلعاب االلكترونية  ،العاب بولينج

Applicant for
Correspondence

41

 Lawyer Nizar Obeidat P.O.Box 92654411190 zahran street- emmar towers-1st
floor
169326
Class
41

Trademark

Goods/Services
online gaming services provided by a computer
network,entertainment services , rental toys and dolls, electonic
games , bowling games
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تاريخ ايداع الطلب:

02/02/2020

اسم طالب التسجيل:

منذر عدنان موسى أبو حميد

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Name Applicant:

monther adnan mousa
abu hamaid
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address City/street amman / tela al ali, P.O.Box:
7119, 11118

المدينة  /الشارع عمان  /تالع العلي  ،ص.ب,٧١١٩:
١١١١٨
ص.ب  ١١١١٨ -٧١١٩المدينة  /الشارع عمان  /تالع العلي
١٦٩٠٩٦

02/02/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
التدريب على مھن السالمة والصحة المھنية والبيئية  ,التدريب على إدارة المشاريع

41

amman

Applicant for
P.O.Box 7119 -11118 City/street
Correspondence
/ tela al ali
Trademark
169096
Class
41

Goods/Services
Training in occupational safety, health, and environmental
careers, project management training
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تاريخ ايداع الطلب:

17/02/2020

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

شركة القائد للياقة البدنية
االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -ضاحية الياسمين -شارع القدس  ،ص.ب,٦٣٠١٥٦:
١١١٦٣
ص.ب  ١١١٦٣ -٦٣٠١٥٦عمان -ضاحية الياسمين -شارع
القدس
41
الصنف
١٦٩٢٢٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات نوادي اللياقة البدنية

17/02/2020

Date of

Applicant Name:
Leader fitness Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -Dhahiyat al yasmeen -Alqudsi
street, P.O.Box: 630156, 11163
Applicant for
P.O.Box 630156 -11163 amman -Dhahiyat
Correspondence
al yasmeen -Alqudsi street
Trademark
169227
Class
41

Goods/Services
Fitness club services
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Date of

22/09/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
H2V PRODUCT
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Rue du Poirier 14650 CARPIQUET France

Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169049
Class
42

Goods/Services
Design of industrial plant; Engineering design and consultancy;
Scientific and technological design; Industrial engineering
design services; Conducting industrial experiments; Technical
design; Technical project studies in the field of carbon
offsetting; Consultancy relating to technological services in the
field of power and energy supply; Advisory services relating to
science; Technical advice in connection with energy-saving
measures; Chemical engineering.
Special condition: claiming blue and green colors

22/09/2019

:تاريخ ايداع الطلب

في برودكت2 إتش
فرنسا
شركة اجنبية

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

 كاربيكيه فرنسا١٤٦٥٠ رو دو بورير

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
42
الصنف
١٦٩٠٤٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 التصميم العلمي و، التصميم الھندسي و اإلستشارات،(تصميم المنشآت الصناعية )المصانع
، إجراء التجارب الصناعية، خدمات التصميم الھندسي الصناعي،(التكنولوجي )التقني
، دراسات مشروع فني و تقني في مجال موازنة و معادلة الكربون،(التصميم الفني)التقني
،(اإلستشارات المتعلقة بالخدمات التكنولوجية الطاقة و إمدادات الطاقة )التزود بالطاقة
 تقديم المشورة الفنية و التقنية المتعلقة بتدابير توفير،الخدمات اإلستشارية المتعلقة بالعلوم
. الھندسة الكيميائية،الطاقة
 مع المطالبة باللونين األزرق و األخضر:اشتراطات خاصة
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تاريخ ايداع الطلب:

29/09/2019

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

باي بال ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
PayPal, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2211 North First Street, San Jose,
California 95131

 ٢٢١١نورث فيرست ستريت ،سان ھوزيه ،كاليفورنيا
٩٥١٣١
سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م م ص.ب -٤٣٥
 ١١٨٢١عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز
١٦٩٠٢٢

الصنف

Applicant for
Correspondence

42

من اجل البضائع/الخدمات التالية
توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات المباشرة )ان-الين( غير القابلة للتنزيل لمعالجة عمليات
الدفع اإللكترونية؛ توفير االستخدام المؤقت لبرمجيات التوثيق المباشرة )ان-الين( غير القابلة
للتنزيل لغاية التحكم بالدخول الى الحواسيب والشبكات الحاسوبية واالتصال بھا ؛ توفير
االستخدام المؤقت للبرمجيات المباشرة )ان-الين( غير القابلة للتنزيل إلنشاء الفواتير
وتحضيرھا وإدارتھا وإرسالھا ومعالجتھا وتعقبھا وتسويتھا؛ وفير االستخدام المؤقت
للبرمجيات المباشرة )ان-الين( غير القابلة للتنزيل إلصدار اإليصاالت المتعلقة بالمدفوعات
التي تتم بواسطة ألجھزة المحمولة.
اشتراطات خاصة :العالمة محددة بااللوان األزرق الداكن ،األزرق المتوسط الدرجة ،األزرق
الفاتح واألبيض حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات التجارية

29/09/2019

Date of

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
169022
Class
42

Trademark

Goods/Services
Providing temporary use of on-line non-downloadable software
for processing electronic payments; providing temporary use of
on-line non-downloadable authentication software for
controlling access to and communications with computers and
computer networks; providing temporary use of online nondownloadable software for creating, preparing, managing,
;sending, processing, tracking, and reconciling invoices
providing temporary use of online non-downloadable software
for issuing receipts regarding mobile payment transactions.
Special condition: Claiming colors dark blue, medium blue,
light blue and white per the specimen filed at the Trademark
Office
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Date of

30/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Exxon Mobil Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, USA

Goods/Services
Computer software [non-downloadable]; computer software
development and management in the field of mobile
applications; providing a website featuring technical
information relating to lubricant products and services;
inspections of equipment; product failure analysis services;
testing, analysis and evaluation and reporting on the results
thereof, in connection with industrial, commercial and marine
lubricants; plant surveying and charting services; technology
consultation in the field of lubricants, including storage,
handling and use of lubricants, plant efficiency studies related
to lubricant usage, engineering support related to lubricant
usage and selection, and equipment preparation and
maintenance as it relates to lubricants.
Special condition: The registration of this trademark should be
in blue and red colors according to the print filed with the
application.

:تاريخ ايداع الطلب

اكسون موبيل كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

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

 تكساس، ارفينغ، الس كوليناس بوليفارد٥٩٥٩
 الواليات المتحدة االميركية،٢٢٩٨ـ٧٥٠٣٩

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169300
Class
42

30/10/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
42

الصنف

١٦٩٣٠٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
برمجيات الكمبيوتر ]غير قابلة للتنزيل[؛ تطوير برمجيات الكمبيوتر وإدارتھا في مجال
تطبيقات األجھزة المحمولة؛ توفير المواقع اإللكترونية التي تقدّم المعلومات التقنية المتعلقة
بمنتجات وخدمات التشحيم؛ توفير موقع على شبكة اإلنترنت يعرض المعلومات الفنية
المتعلقة بمنتجات وخدمات زيوت التشحيم؛ خدمات التفتيش على المعدات؛ خدمات تحليل فشل
المنتج؛ خدمات فحص وتحليل وتقييم المزلقات الصناعية وزيوت التشحيم التجارية
والبحريةواإلبالغ عن نتائجھا؛ خدمات المسح ووضع مخططات المعامل ؛ خدمات االستشارات
التكنولوجية في مجال مواد التشحيم بما في ذلك تخزين ومعالجة واستخدام مواد التشحيم
إعداد دراسات كفاءة المعامل المتعلقة باستخدام مواد التشحيم والدعم الھندسي المتعلق
.باستخدام واختبار مواد التشحيم وإعداد وصيانة المعدات من حيث صلتھا بمواد التشحيم

 ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون بااللوان االزرق واالحمر وذلك:اشتراطات خاصة
.بموجب النموذج المودع مع الطلب
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Date of

26/11/2019

26/11/2019

:تاريخ ايداع الطلب

مايو فاونديشن فور ميديكال اديوكيشين اند ريسيرتش

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Mayo Foundation for
Medical Education and
Research
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 200 First Street SW, Rochester, MN 55905,
USA

،٥٥٩٠٥  ام ان، روشيستر، فيرست ستريت اس دبليو٢٠٠
الواليات المتحدة االميركية

Applicant for
Correspondence

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169237
Class
42

Goods/Services
Providing a members-only website featuring technology that
enables users to download patient education information and
access medical news and information in the field of
development and implementation of best practices and attaining
operational, financial, and patient care excellence in the field of
healthcare and patient care; providing an interactive membersonly website featuring technology that allows users to request
provider-to-provider consultations relating to health care,
patient care, medical testing, diagnosing medical conditions
and diseases, treatment, surgery, recovery, and discharge, and
to access test results, health care records, and medical reports
in connection with the foregoing; providing consulting services,
computer services, websites, online news and information, and
non-downloadable computer software in the fields of medicine,
healthcare, and wellness; research and development of new
products for others; medical laboratory testing services;
scientific research; clinical trials; biological research;
consulting services in the fields of biotechnology,
pharmaceutical research and development, laboratory testing,
diagnostics, pharmacogenetics; consulting services in the
fields of laboratory specimen collection and processing
procedures, new laboratory test development and
methodologies, laboratory quality control, and laboratory
facilities design.

42

الصنف

١٦٩٢٣٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توفير المواقع اإللكترونية لألعضاء فقط التي تقدم التكنولوجيا التي تمكن المستخدمين من
تحميل معلومات تثقيف المرضى والوصول إلى األخبار والمعلومات الطبية في مجال تطوير
وتنفيذ أفضل الممارسات وتحقيق التميّز التشغيلي والمالي والعناية بالمرضى في مجال
 خدمات توفير الموقع التفاعلية لألعضاء فقط التي تقدم،الرعاية الصحية والعناية بالمرضى
التكنولوجيا التي تتيح للمستخدمين طلب استشارات من المزود إلى المزود فيما يتعلق
بالرعاية الصحية والعناية بالمرضى والفحوصات الطبية وتشخيص الحاالت الطبية واألمراض
والمعالجة والجراحة والتعافي واإلخراج وللوصول إلى نتائج الفحوصات وسجالت الرعاية
الصحية والتقارير الطبية فيما يتعلق بما سبق؛ تقديم الخدمات االستشارية وخدمات الحاسوب
والمواقع اإللكترونية واألخبار والمعلومات على اإلنترنت وبرمجيات الحاسوب غير القابلة
للتحميل في مجاالت الطب والرعاية الصحية والسالمة الصحية والبحث والتطوير للمنتجات
الجديدة لآلخرين؛ خدمات الفحوصات المخبرية الطبية؛ خدمات البحوث العلمية؛ خدمات
التجارب السريرية؛ خدمات األبحاث البيولوجية؛ خدمات استشارية في مجاالت التكنولوجيا
 خدمات الفحص المخبرية والتشخيصات وعلم، خدمات البحث والتطوير الصيدلي،الحيوية
الوراثة الدوائي؛ الخدمات االستشارية في مجال جمع العينات المخبرية وإجراءات المعالجة
وتطوير الفحوصات المخبرية الجديدة والمنھجيات وضبط جودة المختبرات وتصميم مرافق
.المختبرات
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Date of

26/11/2019

26/11/2019

:تاريخ ايداع الطلب

مايو فاونديشن فور ميديكال اديوكيشين اند ريسيرتش

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Mayo Foundation for
Medical Education and
Research
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 200 First Street SW, Rochester, MN 55905,
USA

،٥٥٩٠٥  ام ان، روشيستر، فيرست ستريت اس دبليو٢٠٠
الواليات المتحدة االميركية

Applicant for
Correspondence

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169267
Class
42

Goods/Services
Providing a members-only website featuring technology that
enables users to download patient education information and
access medical news and information in the field of
development and implementation of best practices and attaining
operational, financial, and patient care excellence in the field of
healthcare and patient care; providing an interactive membersonly website featuring technology that allows users to request
provider-to-provider consultations relating to health care,
patient care, medical testing, diagnosing medical conditions
and diseases, treatment, surgery, recovery, and discharge, and
to access test results, health care records, and medical reports
in connection with the foregoing; providing consulting services,
computer services, websites, online news and information, and
non-downloadable computer software in the fields of medicine,
healthcare, and wellness; research and development of new
products for others; medical laboratory testing services;
scientific research; clinical trials; biological research;
consulting services in the fields of biotechnology,
pharmaceutical research and development, laboratory testing,
diagnostics, pharmacogenetics; consulting services in the
fields of laboratory specimen collection and processing
procedures, new laboratory test development and
methodologies, laboratory quality control, and laboratory
facilities design.

42

الصنف

١٦٩٢٦٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توفير المواقع اإللكترونية لألعضاء فقط التي تقدم التكنولوجيا التي تمكن المستخدمين من
تحميل معلومات تثقيف المرضى والوصول إلى األخبار والمعلومات الطبية في مجال تطوير
وتنفيذ أفضل الممارسات وتحقيق التميّز التشغيلي والمالي والعناية بالمرضى في مجال
 خدمات توفير الموقع التفاعلية لألعضاء فقط التي تقدم،الرعاية الصحية والعناية بالمرضى
التكنولوجيا التي تتيح للمستخدمين طلب استشارات من المزود إلى المزود فيما يتعلق
بالرعاية الصحية والعناية بالمرضى والفحوصات الطبية وتشخيص الحاالت الطبية واألمراض
والمعالجة والجراحة والتعافي واإلخراج وللوصول إلى نتائج الفحوصات وسجالت الرعاية
الصحية والتقارير الطبية فيما يتعلق بما سبق؛ تقديم الخدمات االستشارية وخدمات الحاسوب
والمواقع اإللكترونية واألخبار والمعلومات على اإلنترنت وبرمجيات الحاسوب غير القابلة
للتحميل في مجاالت الطب والرعاية الصحية والسالمة الصحية والبحث والتطوير للمنتجات
الجديدة لآلخرين؛ خدمات الفحوصات المخبرية الطبية؛ خدمات البحوث العلمية؛ خدمات
التجارب السريرية؛ خدمات األبحاث البيولوجية؛ خدمات استشارية في مجاالت التكنولوجيا
 خدمات الفحص المخبرية والتشخيصات وعلم، خدمات البحث والتطوير الصيدلي،الحيوية
الوراثة الدوائي؛ الخدمات االستشارية في مجال جمع العينات المخبرية وإجراءات المعالجة
وتطوير الفحوصات المخبرية الجديدة والمنھجيات وضبط جودة المختبرات وتصميم مرافق
.المختبرات
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Date of

28/11/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

SAMSUNG ELECTRONICS
CO., LTD.

Nationality
: KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwonsi, Gyeonggi-do, 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
169176
Class
42

Goods/Services
Software as a service [SaaS]; providing temporary use of on-line
non-downloadable operating software for accessing and using a
cloud computing network; cloud computing services;
application software service provider (ASP).

28/11/2019

:تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.سامسونج اليكترونيكس كو

:اسم طالب التسجيل

كوريا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

- جيونجي،سي- سوون،جو- يونجتونج،رو- سامسونج،١٢٩
 جمھورية كوريا،دو
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
42
الصنف
١٦٩١٧٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 توفير االستخدام المؤقت لبرمجيات التشغيل غير القابل للتنزيل،[SaaS] البرمجيات كخدمة
، خدمات الحوسبة السحابية،عبر اإلنترنت للوصول إلى شبكة الحوسبة السحابية واستخدامھا
.(ASP) مزود خدمة برمجيات التطبيقات
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Date of

10/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Integrated Services
Indigenous Solutions
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Dabouq, Building No.5, Sawad Bin Yazid
Street, Amman, Jordan, P.O.Box: 921100,
11192
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169179
Class
42

Goods/Services
Process monitoring for quality assurance; measurement
evaluation services; testing, analysis and evaluation of the
services of others for the purpose of certification, technical
research projects and studies.

10/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

الحلول لالستشارات التنمويه

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

،  األردن، عمان، شارع سواد بن يزيد،٥  مبنى رقم،دابوق
١١١٩٢ ,٩٢١١٠٠:ب.ص
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
42
الصنف
١٦٩١٧٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 التجارب )الفحص( وتحليل، خدمات تقييم القياسات،خدمة مراقبة العمليات لضمان الجودة
.وتقييم خدمات اآلخرين لغرض التصديق ومشاريع ودراسات البحوث الفنية
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تاريخ ايداع الطلب:

16/12/2019

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

شركة شيفت فايننال سيرفسز لتد
االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -شارع مكة عمارة رقم ١٦٧ط  ، -٢ص.ب,٤٨٨٨:
١١٩٥٣
ص.ب  ١١٩٥٣ -٤٨٨٨عمان -شارع مكة عمارة رقم
١٦٧ط -٢
الصنف
١٦٩١٥٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تخزين إلكتروني للبيانات؛ :تحويل صور من شكل فيزياني إلى شكل إلكتروني؛ مسح صور
]تحويل من شكل مادي إلى إلكتروني[؛ إنشاء وتصميم فيرس للمعلومات على موقع إلكتروني
لصالح الغير ]خدمات تكنولوجيا المعلومات[؛ استضافة تطبيقات برمجية حاسوبية للغير؛
استضافة تطبيقات متعددة الوسائط وتفاعلية؛ استضافة تطبيقات برمجيات للحواسيب من أجل
اآلخرين؛ تصميم وتطوير عتاد الحواسيب وبرمجياتھا من أجل تطبيقات صناعية؛ تقديم
استخدام مؤقت لبرمجيات حاسوبية عبر اإلنترنت غير قابلة للتنزيل وذلك الستخدامھا في
تطبيقات مراقبة البث؛ توفير استخدام .مؤقت لبرمجيات حواسيب على اإلنترنت ال يمكن
تحميلھا وذلك الستخدامھا في تطبيقات مراقبة البث

16/12/2019

Date of

Applicant Name:
shift fainshal serfsez Ited
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman- Makkah St no-167 second floor,
P.O.Box: 4888, 11953
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 Amman- Makkah St
Correspondence
no-167 second floor
Trademark
169150
Class
42
42

Goods/Services
Electronic data storage; conversion of images from physical to
electronic media;scanning of images [conversion from physical
to electronic media]; creating and designing website-based
indexes of information for others [information technology
;services]; hosting multimedia and interactive applications
hosting computer software applications for others; design and
development of computer hardware and software for industrial
applications; providing temporary use of on-line nondownloadable computer software for use in broadcast
monitoring applications.
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Date of

16/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Arab Company For
Internet Services L.L.C
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/Wadisaqra St 238 c /4 Th Floor ,
Amman, P.O.Box: 941238, 11194
Applicant for
P.O.Box 941238 -11194
Correspondence
Amman/Wadisaqra St 238 c /4 Th Floor
Trademark
169161
Class
42

Goods/Services
Comoputer software design , computer software installation of)
computer software (maintenance), computer software (updating
) computer system analysis.
Disclaimer: the registration of this trade mark does not give
owners right to use the common words separately from the
trade

16/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.الشركة العربية لخدمات االنترنت ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

، الطابق الرابع/  ج٢٣٨ عمارة رقم/  وادي صقرة/عمان
١١١٩٤ ,٩٤١٢٣٨:ب. ص، عمان
عمارة رقم/  وادي صقرة/ عمان١١١٩٤ -٩٤١٢٣٨ ب.ص
الطابق الرابع/  ج٢٣٨
42
الصنف
١٦٩١٦١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تاجير برامج كمبيوتر, صيانة برامج كمبيوتر,تحميل برامج كمبيوتر, تصميم برامج الكمبيوتر
. تحليل انظمة كمبيوتر, تحديث برامج الكمبيوتر,
 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة:التنازل
والوصفية بمعزل عن العالمه
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Date of

01/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
food lab for fast food llc.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman- mecca- street- dawoud complexbeside-mwcca mall

Goods/Services
cofe' & restaurant
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use word (tablyeh) if used separately from the mark

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة مختبر الطعام للوجبات السريعة ذ
االردن
 م. م.ذ

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

 مقابل مكة مول-  مجمع الداود- شارع مكة- شارع عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 2333 -11821 amman- meccastreet- dawoud complex- beside-mwcca
mall
169088
Class
43

01/10/2019

 مجمع- شارع مكة-  شارع عمان١١٨٢١ -٢٣٣٣ ب.ص
 مقابل مكة مول- الداود
43

الصنف

١٦٩٠٨٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
( مطعم و ) كوفي شوب
( ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة )طبليه:التنازل
بمعزل عن العالمه
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تاريخ ايداع الطلب:

21/10/2019

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

شركة ايت جروب ھولدينج ليمتيد
جزر العذارى البريطانية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

كريجميور تشامبرز ،ص.ب ،٧١ .روود تاون ،تورتوال ،في جي
 ،١١١٠جزر العذارى البريطانية

21/10/2019

Applicant Name:
Eat Group Holding Limited
Nationality
: BRITISH VIRGIN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Craigmuir Chambers, P.O Box 71, Road
Town, Tortola, VG 1110,
British Virgin Islands

)Trimark Consulting Company (Trimark
شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايماارك (ص.ب -٧٧٨٠
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
 ٧١ ١١١١٨شارع الشريف ناصر بن جميل ،وادي صقرة ،
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
169071
Class
43
43
الصنف
١٦٩٠٧١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المقاھي ،الكافتيريات ،المطاعم المؤقتة او المتنقلة )الكانتينات( ،التزويد بالطعام والشراب،
المطاعم ،مطاعم الخدمة الذاتية ،مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
Cafes, cafeterias, canteens, food and drink catering,
restaurants, self- Service restaurants, and snacks-bar
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تاريخ ايداع الطلب:

21/10/2019

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

شركة ايت جروب ھولدينج ليمتيد
جزر العذارى البريطانية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

كريجميور تشامبرز ،ص.ب ،٧١ .روود تاون ،تورتوال ،في جي
 ،١١١٠جزر العذارى البريطانية

21/10/2019

Applicant Name:
Eat Group Holding Limited
Nationality
: BRITISH VIRGIN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Craigmuir Chambers, P.O Box 71, Road
Town, Tortola, VG 1110,
British Virgin Islands

)Trimark Consulting Company (Trimark
شركة العالمة الثالثية لالستشارات)ترايمارك( ص.ب -٧٧٨٠
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
 ٧١ ١١١١٨شارع الشريف ناصر بن جميل ،وادي صقرة ،
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
169072
Class
43
43
الصنف
١٦٩٠٧٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المقاھي ،الكافتيريات ،المطاعم المؤقتة او المتنقلة )الكانتينات( ،التزويد بالطعام والشراب،
المطاعم ،مطاعم الخدمة الذاتية ،مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
Cafes, cafeterias, canteens, food and drink catering,
restaurants, self- Service restaurants, and snacks-bar
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تاريخ ايداع الطلب:

22/10/2019

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

ماكدونالدز كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١١٠ان .كاربنتر ستريت ،شيكاغو ،آي ال  ،٦٠٦٠٧الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٨٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات المطاعم.

الصنف

22/10/2019

Date of

Applicant Name:
McDonald’s Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 110 N. Carpenter Street, Chicago, IL 60607
USA
Applicant for
Correspondence

43

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169289
Class
43

Trademark

Goods/Services
Restaurant services.
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تاريخ ايداع الطلب:

24/10/2019

اسم طالب التسجيل:

اميريكاز درايف-ان براند بروبرتيز ال ال سي

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

America’s Drive-In Brand
Properties LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 300 Johnny Bench Drive, Oklahoma City,
OK 73104, USA

 ٣٠٠جوني بينش درايف ،اوكالھوما سيتي ،او كيه ،٧٣١٠٤
الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣١٣

24/10/2019

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

43

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169313
Class
43

Trademark

SONIC
من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات المطاعم

Goods/Services
Restaurant services
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تاريخ ايداع الطلب:

27/10/2019

اسم طالب التسجيل:

رامي محمد قاسم الطعاني

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

اربد-الحي الجنوبي ،األردن

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
43
الصنف
١٦٩٢٢٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المقاھي ،الكافيتريات ،تقديم الطعام والشراب ،المطاعم ،المطاعم )مطاعم يقوم فيھا الشخص
بخدمة نفسه( ،المطاعم التي تقدم الوجبات الخفيفة.

27/10/2019

Date of

Applicant Name:

Rami Mohammad Qasem
Al Taani
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Irbid- South Area, Jordan

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169229
Class
43

Trademark

Goods/Services
;Cafés; Cafeterias; Catering (Food and drink –); Restaurants
Restaurants (Self-service –); Snack-bars.
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تاريخ ايداع الطلب:

30/10/2019

اسم طالب التسجيل:

المستقبل العالمية لالستثمار والتطوير

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان ،األردن

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
43
الصنف
١٦٩٢٣٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المقاھي ،الكافيتريات ،تقديم الطعام والشراب ،المطاعم ،المطاعم )مطاعم يقوم فيھا الشخص
بخدمة نفسه( ،المطاعم التي تقدم الوجبات الخفيفة ،خدمات تقديم القھوة ]تقديم المشروبات[.

30/10/2019

Date of

Applicant Name:

Future Intl Co for
Invistment & Development
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Jordan

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169233
Class
43

Trademark

Goods/Services
;Cafés; Cafeterias; Catering (Food and drink –); Restaurants
Restaurants (Self-service –); Snack-bars; Coffee supply services
[provision of beverages].
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تاريخ ايداع الطلب:

30/10/2019

اسم طالب التسجيل:

المستقبل العالمية لالستثمار والتطوير

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان ،األردن

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
43
الصنف
١٦٩٠٩٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المقاھي ،الكافيتريات ،تقديم الطعام والشراب ،المطاعم ،المطاعم )مطاعم يقوم فيھا الشخص
بخدمة نفسه( ،المطاعم التي تقدم الوجبات الخفيفة ،خدمات تقديم القھوة ]تقديم المشروبات[.

30/10/2019

Date of

Applicant Name:

Future Intl Co for
Invistment & Development
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Jordan

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169095
Class
43

Trademark

Goods/Services
;Cafés; Cafeterias; Catering (Food and drink –); Restaurants
Restaurants (Self-service –); Snack-bars; Coffee supply services
[provision of beverages].
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تاريخ ايداع الطلب:

07/01/2020

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

شركة الكرنز وداود
االردن
تضامن
عمان -الجبيھة  ،ص.ب١١٩١٠ ,١٥٢١:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٩١٠ -١٥٢١عمان -الجبيھة

رقم العالمة التجارية

١٦٩١٠٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم الطعام والشراب

اعالن الجريدة الرسمية

07/01/2020

Date of

Applicant Name:
al kurnz & daod co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -Jubieha , P.O.Box: 1521, 11910

الصنف

43

Applicant for
P.O.Box 1521 -11910 Amman -Jubieha
Correspondence
Trademark
169104
Class
43

Goods/Services
services to provide food and drinks
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Date of

26/11/2019

26/11/2019

:تاريخ ايداع الطلب

مايو فاونديشن فور ميديكال اديوكيشين اند ريسيرتش

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Name Applicant:

Mayo Foundation for
Medical Education and
Research
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 200 First Street SW, Rochester, MN 55905,
USA

،٥٥٩٠٥  ام ان، روشيستر، فيرست ستريت اس دبليو٢٠٠
الواليات المتحدة االميركية

Applicant for
Correspondence

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169265
Class
44

Goods/Services
Medical, healthcare and wellness services; medical consulting
services; medical e-consult services, namely, providing
physician-to-physician medical consultations, and providing an
online internet website portal featuring medical information for
physicians and health care providers with patient test results,
health care records, and medical reports in connection
therewith; medical testing services; pharmacy services; medical
information services, namely, consulting services for laboratory
test selection, patient specimen collection, laboratory results
interpretation, reporting of patient clinical testing results
directly to the patient, and patient diagnosis and treatment;
providing online news and information in the fields of medicine,
healthcare, and wellness.

44

الصنف

١٦٩٢٦٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات االستشارات الطبية؛،الخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية والسالمة الصحيّة
 تقديم االستشارات الطبية من الطبيب: تحديدا،خدمات تقديم االستشارات الطبية اإللكترونية
إلى الطبيب وتوفير مداخل المواقع اإللكترونية عبر اإلنترنت التي تعرض المعلومات الطبية
لألطباء ومقدمي الرعاية الصحية مع نتائج فحوصات المرضى وسجالت الرعاية الصحية
والتقارير الطبية المتعلقة بھا؛ خدمات الفحوصات الطبية؛ خدمات الصيدليات؛ خدمات
 خدمات تقديم االستشارات الختيار الفحوصات المخبرية وجمع: تحديدا،المعلومات الطبية
عينات المرضى وتفسير نتائج المختبرات وإرسال نتائج الفحوصات السريرية مباشرة
للمرضى وتشخيص المرضى والعالج؛ توفير األخبار والمعلومات إلكترونيا عبر اإلنترنت في
.مجاالت الطب والرعاية الصحية والسالمة الصحية
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Date of

26/11/2019

26/11/2019

:تاريخ ايداع الطلب

مايو فاونديشن فور ميديكال اديوكيشين اند ريسيرتش

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Mayo Foundation for
Medical Education and
Research
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 200 First Street SW, Rochester, MN 55905,
USA

،٥٥٩٠٥  ام ان، روشيستر، فيرست ستريت اس دبليو٢٠٠
الواليات المتحدة االميركية

Applicant for
Correspondence

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169236
Class
44

Goods/Services
Medical, healthcare and wellness services; medical consulting
services; medical e-consult services, namely, providing
physician-to-physician medical consultations, and providing an
online internet website portal featuring medical information for
physicians and health care providers with patient test results,
health care records, and medical reports in connection
therewith; medical testing services; pharmacy services; medical
information services, namely, consulting services for laboratory
test selection, patient specimen collection, laboratory results
interpretation, reporting of patient clinical testing results
directly to the patient, and patient diagnosis and treatment;
providing online news and information in the fields of medicine,
healthcare, and wellness.

44

الصنف

١٦٩٢٣٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات االستشارات الطبية؛،الخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية والسالمة الصحيّة
 تقديم االستشارات الطبية من الطبيب: تحديدا،خدمات تقديم االستشارات الطبية اإللكترونية
إلى الطبيب وتوفير مداخل المواقع اإللكترونية عبر اإلنترنت التي تعرض المعلومات الطبية
لألطباء ومقدمي الرعاية الصحية مع نتائج فحوصات المرضى وسجالت الرعاية الصحية
والتقارير الطبية المتعلقة بھا؛ خدمات الفحوصات الطبية؛ خدمات الصيدليات؛ خدمات
 خدمات تقديم االستشارات الختيار الفحوصات المخبرية وجمع: تحديدا،المعلومات الطبية
عينات المرضى وتفسير نتائج المختبرات وإرسال نتائج الفحوصات السريرية مباشرة
للمرضى وتشخيص المرضى والعالج؛ توفير األخبار والمعلومات إلكترونيا عبر اإلنترنت في
.مجاالت الطب والرعاية الصحية والسالمة الصحية
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تاريخ ايداع الطلب:

12/12/2019

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

ميالن انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١٠٠٠ميالن بوليفارد كانونسبرغ بنسلفانيا  ،١٥٣١٧الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٢٤٩

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
توفير المعلومات المتعلقة بالتشخيص وبالخصائص الوقائية والعالجية للمستحضرات
الصيدالنية

12/12/2019

Date of

Applicant Name:
Mylan Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1000 Mylan Boulevard Canonsburg,
Pennsylvania 15317, USA
Applicant for
Correspondence

44

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169249
Class
44

Trademark

Goods/Services
Providing information relating to diagnostic, prophylactic and
therapeutic properties of pharmaceuticals
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تاريخ ايداع الطلب:

02/02/2020

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

شركة ادونيس للعناية بالبشرة
االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة  /الشارع الشارع عمان  /ام أذنية  /شارع الرمادي /
عمارة الناصرية  ، ١٦ص.ب١١١٩٠ ,٩٢٧١٦٧:

02/02/2020

Applicant Name:
Adonis skin care company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address City\ street city\ street : AMMAN\um
uthaina \ ramdi st. \bld # 16, P.O.Box:
927167, 11190

\P.O.Box 927167 -11190 City\ street city
ص.ب  ١١١٩٠ -٩٢٧١٦٧المدينة  /الشارع الشارع عمان /
street : AMMAN\um uthaina \ ramdi st. \bld
ام أذنية  /شارع الرمادي  /عمارة الناصرية ١٦
# 16
169103
Class
44
44
الصنف
١٦٩١٠٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
عيادة طبية ,خدمات حبراء التجميل

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
Medical clinic , Visagists services
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Date of

03/02/2020

03/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

Dr. Sulaiman Al Habib
(شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية )مساھمة مقفلة
Medical Services Group
Company ( Closed Joint
Stock)
Nationality
: SAUDI ARABIA
سعودية
Applicant Type
Foreign Company
شركة اجنبية
Applicant Career
Applicant Address al olaya , king fahad road - saudi arabia ,
،  المملكة العربية السعودية، العليا طريق الملك فھد
P.O.Box: 301578, 11372
١١٣٧٢ ,٣٠١٥٧٨:ب.ص

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 930093 -11193 dabouq , al-hijaz
Correspondence
st., bld. no . 27, amman , jordan
Trademark
169105
Class
44

Goods/Services
Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care
for human beings or animals; medical clinics; healthcare; plastic
surgery; nursing homes; hospices;gross: midwife services;
nursing; opticians’ services; medical assistance and;=dvisory
and consultancy services, counselling and provision of
information andadvice relating to health, healthcare, medical
problems, medical products and preparations; services for the
testing of blood, sera and/or urine; blood bank services; x-ray
services; medical health assessment services; medical
analysisservices; compilation of medical reports and conducting
of medical tests andexaminations; medical information services
including the provision of medical test results and supporting
information; provision of medical and healthcare information and
data; medical services for the diagnosis of conditions of the
human body; health and medical information services; medical
health and fitness assessment services; advisory services
relating to medical instruments, products, services and
treatment,provision of medical facilities; medical, medical
diagnostic, preventative, remedial,habilitation and healthcare
services; physiotherapy; pharmacy advice; pharmacy services;
cosmetic dentistry; provision of information in relation to all
aforementioned services; including provision of information on
these services via a global computer network.

 بناء،  شارع الحجاز،  دابوق١١١٩٣ -٩٣٠٠٩٣ ب.ص
 االردن،  عمان،٢٧ رقم
44
الصنف
١٦٩١٠٥

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات طبية؛ خدمات بيطرية؛ خدمات العناية الصحية والمحافظة على الجمال للكائنات
البشرية أوالحيو انات؛ العيادات الطبية؛ الرعاية الصحية؛ الجراحة التجميلية؛ دور
 خدمات فني: المستشفيات؛ خدمات القابالت؛ تمريض:التمريض؛ دور العجزة والمقعدين
البصريات؛ المساعدة الطبية؛ خدمات النصح واالستشارات واإلرشاد وتقديم الخدمات و
المشورة فيما يتعلق بالصحة والرعاية الصحية والمشاكل الطبية والمنتجات والمستحضرات
 خدمات بنوك الدم؛ خدمات األشعة:أو البول/أو األمصال و/الطبية؛ خدمات فحص الدم و
 تجميع التقارير الطبية:السينية؛ خدمات تقييم الصحة الطبية؛ خدمات التحاليل الطبية؛
وإجراء االختبارات والفحوص الطبية؛ خدمات المعلومات الطبية بما في ذلك تزويد نتائج
االختبارات والمعلومات الداعمة؛ تقديم المعلومات والبيانات الطبية و الصحية؛ الخدمات
الطبية لتشخيص أوضاع الجسم البشري؛ خدمات المعلومات الصحية والطبية؛ خدمات تقييم
الصحة الطبية واللياقة؛ خدمات النصح المرتبطة بالمعدات والمنتجات والخدمات والعالجات
الطبية؛ تزويد المرافق الطبية؛ الخدمات الطبية والتشخيصية الطبية والوقائية والعالجية و
التأھيلية وخدمات الرعاية الصحية؛ العالج الطبيعي؛ النصائح الصيدالنية؛ الخدمات
:الصيدالنية؛التخلص من المنتجات الصيدالنية؛ خدمات طب األعشاب؛ خدمات طب األسنان
طب األسنان التجميلي؛ تزويد المعلومات فيما يتعلق بكافة الخدمات المدكورة أنقفأ بما في
.ذلك تزويد المعلومات بشان تلك الخدمات عن طريق شبكة حاسوب عالمية

